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 تارامإلاو لودلا رصع ىف سلدنألاب .صاخ ىبرعلا بدألا خيرات نم ءزجلا اذه

 ,ةنس اهرايدل برعلا حتف ذنم ىسايسلا اهخيرات لوانتي اهوأ ,ءلوصف ةسمخح ىلع لمتشيو

 ”,اهعمتجم نيوكتل ضرع عم م1617 / ه 8417 ةنس اهنم مهجورخ ىلإ مل١1/ه57

 ' فيك لصفلا م حضويو .فوصتو دهز نم هيف ىرسو عيشت نم هيلإ برست امو هرهاوظو

 ' ,طسوألا نمحرلا دبع. :ئومألا ريمألا دهع لتم تلماكت ةيسلدنألا ةراضحلا .سسا نا

 ىه «هلبق ا ةئالث انه تنفسا دق كناكو (م8601/ه -م077/ه٠ «1)

 نمحرلا دبع 3 ,ةينيدلاو ةيوغللا اهبعشب مولعلاو ةيبرعلاو فينحلا نيدلا سسأ

 نسرأو ,تايضايرلا ريغو تايضايرلا نم لئاوألا مولع ةبعش بعشلا هذه ىلإ طسوألا

 تاوذا ءانتقاب فغش ذإ .هسفنب هلواز قيرط :نيقيرط نع ةيداملا اهدعاوق ةراضحلا كلت ىف

 تايرو هسا قيرطو .فغشلا اذه ىف نويسلدنألا هاراجو ,ةيقرشملا فحتلاو فرتلا

 عمتجملل ْنَس ذإ نمحرلا دبع دهع لوأ ىف ةبطرق ىلع دفاولا لضوملا .قعسا :ديملت

 ةئيه نم |مب لصتي امو سبلملاو لكأملا تمع انس .هيف ةخسار تلظ انَئُس ىسلدنألا

 دعاوق نمح ر لا دبع ير قي زالا روص-:نم نوذختي امو ءاسنو الاجر نيستا

 نآلا فرعن ام وحن ىلع ةيعرلا حلاصمو ةلودلا نوئش ريدي ءارزو سلجم هل اذختم مكحلا

 ةعوق ةينف 90 ءاسرإ بايرز عاطتسا دقو .ةرضحتملا ممألا ىف: ءازؤولا .سلاعم عم

 ...ةيبروألاو ةينابسإلا ىقيسوملا ىف عساو ريثأت - دعب ايف - اه ناك ةعئار ةيقيسوم ةضبنل

 3 .ةيقرشلا اهتخا ان لح مل ةعيفر ةناكمب نسل دنالا عمتجملا اذه .ىتارملا ةتيططو

 رود اه نكي مل - ىبرعلا حتفلا لبق - ايريبيإ نأ فيك ىناثلا لصفلا حضويو

 نا < اهونطوتسا نيد 3 اه اوحاتأ نيذلا مه برعلاو ,ةيملاعلا ةراضخلا ف زرابو رافح

 ةيسلدنألا ةيملعلا ةكرحلا ءوشن لصفلا ضرعيو ءراضملا اذه ىف ميظع رودب ضبنت
 ت
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 ءالع هفاضأ امو اهيف ةيسلدنألا ةأرملا ماهسإو كانه ةيبرعلا روصعلا رم ىلع اهروطتو
 وهو ىجورطبلا لثم نم ةيضايرلا ريغو ةيضايرلا مولعلا فلتخم ىف سلدنألا
 ىف ىوارهزلا هلثمو .ثيدحلا كلفلا ملعل ىقيقحلا بألا - ىناملألا (هم162) رلبك ال
 .ةلديصلا ىف راطيبلا نباو ىكينيلكإلا بطلا ىف رهز نب كلملا دبعو ةيملاعلا ةحارجلا
 ىذلا دشر نبا ةصاخو اهتفسالفل نييب رغلا ةذملتو سلدنألا ىف ةفسلفلا راهدزاب كيهانو
 قيمعلا هرثأ ناكو .ىداليملا رشع عبارلا نرقلا ذنم مهتاعماج ىف ةبقاعتم اورق ل
 .ىنيدلا حالصإلاو ررحتلا ةكرح ىف ةصاخو .ًساح ىبروألا ركفلا ىف

 ملعل هديس نباو مزح نبا فاشتكا سلدنألاب ىوغللا طاشنلا نع ثيدحلا حضوأو
 .ةديدع نورقب ملعلا اذهل نييبرغلا فاشتكا لبق ةيماسلا تاغللا نيب نراقملا ةغللا هقف
 خيراتلاو وحنلاو ةغللا ىف ىسلدنأ ماع ريغل ةيذاتسأ نم رصم ء ءاملعل ام لصفلا ىف نيبتو

 نب نمحر لا دبع ىواتفل مهلمتو .ىرصملا شرو ةءارقل اهيف نييسلدنألا لمحو تاءارقلاو
 نيأدبملا ءاقتلا ىلإ لصفلا ىف ثيدحلا راشأو .هقفلا ىف نييرصملا هئارظنو مساقلا
 قئاقح ىف كشلا أدبم امهو .نيملكتملاو ةلزتعملا راكفأب تراكيد ةفسلف ىف نييساسألا
 بر قلاخلا دوجو ىضتقي اممءدوجوم انأف ركفأ انأ أدبمو ,نيقيلا هجو حضتي ىتح ءايشألا
 .نيملاعلا

 ناكس برعت نع ثيدحلاب لهتسيو ارم ر عملا طاشن ضرعي خلاللا لصفلاو

 لخدي ملو ىحيسملا هنيد ىلع لظ ْنَمو نيدلوملا مهئانبأو مهنم ملسأ ْنَم :اعيمج سلدنألا
 ةروهتتل او ل ىلا كيب هذ فرقا كاتق كسلا هير لع لدتز .مالسإلا ىف
 ةجرادلا ةينيتاللا مهئابآ ةغلل ايريبيإ ىف نييحيسملا نابشلا لامهإ ىلع اهيف رست ىلا

 ةيب رعلا ملعت ىلع فغش ىف نولبقي انيب .ةيحيسم تاباتك نم اهيف فّلأ امل مهئاردزاو

 خيرات هباتك ىف ايثنلاب دكؤيو امن 7 مهرعاشمو مهراكفأ نع ريبعتلل ةادأ اهذاختاو

 ةيب رع دئاصق لمحت ةينيتال ةيسنك قئاثوب اهتلالد معديو ةحيصلا كلت ىسلدنألا ركفلا
 ىلع - ةريزجلا نم برعلا جورخ دعب ىتح - نابسإلا ىراصنل ةينيتال تاباتكب انطبأو

 / ةيرظن أطخ - حوضوب - دكؤي ام كلذ ىفو .ةيبرعلا ةغللاب تاقيلعتو حورش اهشماوه

 ةييقاللا .نوفدختسي اوناك نيلدنألا :يرغ.نآ :ىللإ ةيظفملا اريبير. قابسالا قرشتسملا

 ةيماع ةايحلا كلت ىف نومدختسي اوناك امنإ مهو .ةيمويلا مهتايح ىف نناطخب ةغل ةحيادلا
 ةجرادلا ةينيتاللاب تمظن ةسل دنألا لاهت لا ارنا - الووي اريبير معزو ,ةيسلدنأ ةيناوع
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 هب لوادتتو قرشلا لنور نأ ال كحانا هللا ةيبزغ ةيماعب تمظن امنإ ىهو وتحاكى 

 تزاتماو .ةفلتخم ابتك - ىديبزلا لثم وهال ألا ةغللا ءالع اهيف نك دفو ,هيف .2

 نم كانه مهيف عضو ام ةرفو كلذ ىلع لديو ,ةطرفم ةرثك اهيف ءارعشلا ةرثكب سلدنألا

 .فئاوطلا ءارمأ رصع ىلع ةروصقملا هتادلجم ماسب نبال ةريخذلا باتك ةصاخو ءبتك
 داكي ال ىذلا ريصقلا رصعلا اذه ىف ىسلدنأ رعاش ةئام نم رثكأل مجرت دقو 00

 ىلإ عجري نمو .ةيناثلا سلدنألا نورق ىف ءارعشلا نم مهءارو نمي انلاب اف ءاماع نينامث

 نهءاروو .تاروهشم نك ةرعاش نيرشعل هيف مجري ىرقملا دحي بيطلا حفن باتك

 ىلإ ملا ٌيرعشلا طاشنلا اذه عانت ىف سلدنألا كنفكو .نهترهش نمل نكت مل تاريثك

 اذه نأ نإ :نابشا قرشتسم ريغ بهدو .ءتاحشوملا نف وه ديدج ىرعش نف راكتبا

 ةينيتاللا ىف ةيسنامو رلا ىناغألا ضعبو ىبرعلا رعشلا نيب جزملا نم سلدنالا ف انقك فلا

 اهم اوتبثي نأ نوعيطتس ”ةذحاو :ةسنئافوو ةينغأ ويكي ىف سيلو .ةجرادلا ةينابسإإلا

 ةروطت ةييدع ةعلدلا ةروص تاحشوولملا نأ حيحصلاو .موعزملا جزملا اده ىف فارع

 اهيف رود لكو ءراودأ نم فلأتت ىهو ءىبرعلا رعشلا ىف ةفورعملا ةيقرشملا تاطمسملا نع
 عيمج ىفاوق عم دحتت انني رودلا ىف هل ةقباسلا روطشلا ىفاوق هتيفاق رياغت رطشب مخي |

 نا فالخ نم تاعشرلاو.كاطسلا نيم اه لكوب .ةفلعملا راودألا ىف ةريخألا روطشلا

 ذأ نود - عطقي اع تاحشوملا ق دنع تاطمسملا راودأ ىف ةيفاقلا دحتملا ريخألا رطشلا

 اهوروطو اهوأشنا نم. نأ كلذ لك يو: .تاطمسلا نع اًمينط اروطب :تروطت انا تور

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف ىبرع اهأشنأ دقف ةصلاخ ةيبرع لوصأ نم اوناك سلدنألا ىف

 نايب رع سماخلا لئاوأو ىرجم ا عبارلا نرقلا ىف اهرّوطو ىفاعم نب مدقم وه ىرجملا

 أو :فراضنألا ىجرزخلا ءامسلا ءام نب ةدابعو ىدنكلا ىدامرلا نوره نب فسوي امه

 تمظن ىتلا لاجزألاب ملأ امك ءمهنم رفنل مجرتو نيحاشولا رابكي ثلاثلا لصفلا اذه

 .نامزق نبا :روهشملا ىسلدنألا اهمظانل ةمحرتلا عم تاحشوملا رارغ ىلع ةيماعلاب

 عم روصعلا رم ىلع سلدنألا ىف حيدملا ءارعش عئاور - كلذ دعب - لصفلا ضرعتساو

 مهنم ةثالثل ةمجرتلا عم رخفلا رعش عئاور ضرعتسا لثملابو :مهمالعأ نم ةعبسل ةمجرتلا

 باحصأ عئاوز ضرعتسا امك .نيئاجهلا رابك نم ةعبرأل ةمجرتلا عم ءاجهلا ءارعش عئاورو

 ٠ .مهمالعأ نم نيملعل ةمجرتلا عم ىميلعتلا رعشلا

 ْ ذعبل ةمحرتلا عم ىنملانألا رعشلا ةيقب ىف ضارغألا عئاور عب ,ارلا لصفلا نط رع ظ

 5 انيأر 4ك - سلدنألا قوفتت هيفو ءلزغلا هضرع ضرغ لوأو ,نيعدبملا سلدنألا ءارعشا
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 ْ اهتوذج تلظ فيفع ىرذع بحل دُجَو تاعول نم هيف تثب اب ةيبرعلا نادلبلا عيمج ىلع
 نأ تاعوللا كلت جهوت نم غلبو .ةيلاوتم انورق نييسلدنألا نيلزغلا راعشأ ىف جهوتتو دقتت
 ,ةيبروألا بادآلا ىلإ ىلاتلابو ىسنرفلاو ىنابسإلا نيبدألا ىلإ عطاسلا اهررش دتما
 ستناف رسل توشيك نود ةصق ىف نابسإإلا دنع - ةوقب ررشلا اذه حضتيو
 نجي داك وأ َّنُج ىتح هتبوبحمب نتف برع ىرذع بحم ةصق اهنأكو (م1111-1041)

 اهيف مهلتسا هنأ دكؤي امم ءاهب هثدح ىبرع ىلإ اهبسني ىلوألا اهروطس ىف سدئافرسو .
 فينعلا بحلا ىرنف ةصقلا ىف هعم ىضحنو ٠ ,نييسلدنألا دنع ىرذعلا بحلا نضيضاقا
 هنم قافأ الو اناننلا ةيببضي ةوتمحلاو:ةهنجو لخ تاه شيعي ذإ هروط نع اًمئاد هجرخي

 ءارعش دنع بحلا اذه ررش معيو .عرابلا لامجلا ىف ىلعألا هلثم هتبحاصب انوتفم هبحب ىنغت
 ةنتف مهتاب وبحمب نينوتفم مهارن ذإ .ىداليملا رشع ناثلا نرقلا ىف نييسنرفلا رودابورثلا
 .ةيسلدتالا اهتنيرق لثم لامجو ةفع نم هرعشتست امل اهديجقتو اه للذتلا ىلإ مهعفدت
 .ءابقرلاو ةاشولل مهركذ دادرت ءارعشلا ءالؤه ىف فيفعلا نملدتالا لزغلا هب رثأ امو
 اذه ىف ةيسلدنألا ةأرتللو .ىبروألا رعشلا ىف ةرم لوأل مهراعشأ ىف ةيفاقلا نوه اضباو
 +: كي اكو.ةقافلا ةيسلدنألا اهتخأ ف انايحأ تلزغتو .,ةحضاو ةكراشم عاتلملا فيفعلا لزغلا
 هفطاوع رعاش ريغ سكعو .ركفلاو بدألا لاجرو ءارعشلا ضعب اهمؤي تاودن نهضعبل

 .هريواصت ةعورو هرعاشم ةقدب هرعش ف اود .هلوح نم ةعيبطلا رصانع ف

 ا ا ل لصفلا لوحتر

 عومشلاب نادزت قراوز نم ىداهتي وأ هيف ىرجي امو كا هنيحايرو ءراهزأو هاب
 نويسلدنألا ”اوغشلا ىنغت دفو ار اهقو اليل 0 را سلدنألا لهآ نأكو ,ًاليل

 08 نم 02 دنعو هدنع انؤجفتو 55 0 نع فو رعم وه أم وحن ل

 ىهتنم ىف روص - ةيرعشلا ل ل ل و ةعيبطلا
 .هعورلا

 هجفتلا ىف دئارف نم سلدنألا ءارعشل امو دارفألا ءاثر - كلذ دعب - لصفلا ضرعو
 ءادهشلل مهيثارم ف هاهتنم ئراقلاب رثأتلا غلبيو .ءاقدصألاو تاَعورلاَو ءانبألا ىلع

 قاقزلا نبال ةينرم اهعورأ نمو « ,نييلامشلا بيلصلا ةلمح نم مهئادعأ ٠ بو رح ىف راربألا

 الخ مالي هرج ءاعأ بتوع ىف لقبا نأ دعب هناي. ناوتعبو دهدتسا انش اهيف نك
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 دئاق تالمحلا ىبأ ةيسنلب لطب ءاكب ىف نومزح نب ىلع ةحشوم ةعور اهنع لقت الو .
 .اقيززقا مهتم ني ريثك قمن نأ دعي :بيلعلا هل عم ةيراضرةكرعم. قف :ةهتسا نيح ةنغألا
 ىثارم بناجبو .ةايحلاو توملا قئاقح ىف ةقيمع تالمأتب هيثارم ىف نوبهو نبا زيمتيو

 لازم لف: ةتاودلا :اهبلخ ىوذتو اهنيهش: ندرك عب ةنسلدن الا كودلل كارم هازقألا' ٠

 ةيليبشإب هترامإ ىلع نيفشات نب فسوي ىلوتسا نيح دابع نب دمتعملا ةلودل ةنابللا نبا

 ريمأ سطفألا نب لكوتملا ةلودل ةليوط ةيثرم نودبع نبالو .برغملاب تاغغأ ىلإ هافنو

 نم لاثمألا نودبع نبا قوسي اهيفو .هتنيدم باوبأ ىلع نوطبارملا هب كتف نيح سويلطب
 نإف حراج ريطو رساك ناويح نم ضرألا ىلع ام لكو ةرثادلا لودلاو ةرباغلا كولملا
 ىريبلإلا قحسإ ىبأل ةصاخو دهزلا ىف ىتش رطاوخ لصفلا دشنأو .ءانف ىلإ كلذ لك

 .هريغو ىبرع نبا دنع ىمالسإلا ىفسلفلا فوصتلا ىف ةعونتم ةينادجو جلاوخ دشنأ امك

 طوقس ذنمو .ىشأ ىداولا رباج نبا لثم نيريثك ناسل ىلع ةيوبنلا حئادملا ترثاكتو
 ؛مهتاودع درل برعلاو ةبراغملا سلدنألا لهأ خرصتسي بيلصلا ةلمت رجح ىف ةلطيلط

 :ىربكلا ندملا طقست تذخأ نيح ىرجه لا عباسلا نرقلا ذنم خارصتسالا اذه رثكيو

 خارصتسا نم فورعم وه ام وحن ىلع نييلاشلا ىراصنلا روجح ىف اهتاوخأو ةبطرق
 دن رلا 'ةاقبلا اون نابآلا قنا

 لئاسرلا ىف نييسلدنألا عئاور ضرعي ءىدتبيو ,هباتكو رثنلاب صاخ سماخلا لصفلاو
 نييلاشلا ىراصنلل بئادلا مهداهج مهلعجو «نييمسرلا اهباتك مهأل ةمجرتلا عم ةيناويدلا

 كلتب لوحتلاو مهعم مهعقاوم ريوصت نم لئاسرلا كلت ىف نورثكي مه ىراضلا مهازنو

 قحسل برغملاو سلدنألا لهأ ةيمح ريثتست ةيب رح تاروشنم هبشي ام ىلإ انايحأ لئاسرلا
 ىذلا روشنملا لئاسرلا كلت عورأ نمو .رذيالو مهنم ىقبيال اقحس فينحلا نيدلا ءادعأ
 ةكانج تان دشلاو حالسلا لمحل نبل ةئألا لهأ ىلإ ربيلا دبع نب دي ىنا ,ههجو

 اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع لامشلا ىراصنو نويدنامرونلا اهب لكن نيح «رتشيب رب»

 ةلاتنر ةنيصقلا نيالو. قمت سن نويزتكملا قو: «تاحبضلا هذه لص :كلاوتو كلف "هن

 نم غلب دقو ةقالزلا ةعقوم ىف نييسلدنألاو نيفشات نبا راصتنا اهيف روصي ةعيدب ةيناويد

  .اهيلع نونذؤي عماوص مهسوءر نم نوعنصي سانلا ناك نأ اهيف ىراصنلا ىلتق ةرث
  .سيطولا ةيماح ةكرعم ضوخ ىلع ضحلل بهتلم ىبرح روشنم لاصخلا ىبأ نبالو
 2 ىرحو .نايج ىف ىراصنلا هللاب ىنغلا ةطانرغ ريمأ ةلزانم سا ريوضت :تييطخملا قالو

 تاراعش اهلئثامي امو ةيسلدنألا ةيناويدلا لئاسرلا هذه اوعفري نأ رصع لك ىف برعلاب
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 لئاسرلا لصفلا ىف ةيناويدلا لئاسرلا ىلتو .روصعلا ىلاوت ىلع ىبرحلا مهدجمل الشخصية 
 باب نم اهب اولوحتي نأ اوعاطتسا دقو نيببانلا اهباتك مهأل ةمحرتلا عم المناسيات 

 تاحول ىلإ حانمتسالاو فاطعتسالاو راذتعالاو باتعلاو ةئنهتلا لثم نم هب لصتي امو

 وحن ىلع ةعيبطلا فصو نم اورثكأو .ىراصنلا داهج ىف ةيبرحلا ةلوطبلا فصول ةيبدأ
 بدج دعب رطم فصو ىف دجلا نب مساقلا ىبأو «ةهزن فصو ىف ةجافخ نبا دنع دجن ام
 تارظانم مهلئاسر ضعب ىف اودقعو .دربلا ةيساق ةليل فصو ىف لاصخلا ىبأ نياوءديدش
 نيانيسح ىباو ىحانلا ,رمعوبأو بيبحو درب نبا اهدقع .نيحايرلاو راهزألا نيب ةعئار
 ةعيرم هب اضف لا ري ررلا ىمسي صخشل ةعافشلا ىف هل ةلاسر جارس نبا هيقفلا لرتيو
 .هشاشعأو هلا رفاو هكهو ةتجتحاو هشيرب لصتي ام روُروّرلا رئاط زيمبام لك اهعدوأ

 دجلا نب مساقلا ىبأ لاثمأ باتكلا نم ريثك اهاكاحو سلدنألا ىف ةلاسرلا تراطو
 نسلدنآلا ى ةيضخششلا لئاسرلا :تلاحتسا هلك كلذبو .هنروطبقلا كب زي زعل دبع. نكب:ىفاو

 ةطرار.. ةفدا .تاعول ىلإ - اهبناوج ضعب ىف - نيلجملا اساتك ىديأ ىلع

 7-15 ةفيرط ةفئاط لضفلا ضرفو»:ةضلاخلا ةيبدألا لئاسرلا ةّرثكي: سلذتالا كيمتكو
 نارفغلا ةلاسرب اهل ةقالع ال نأ تابثإ عم .ديهش نبال عباوزلاو عباوتلا ةلاسر اهتمدقم ىف
 نبا نأ نايب عمو .نامزلا عيدب تاماقم ىدحإ نم اهاحوتسا ديهش نبا نأو ءالعلا ىبأ

 نأو نجلا ماع ىف ةعيبطلا ءارو ايف اهب راوحلا رودي ةعئار ةصق ركتبي نأ أهب عاطتسا ديهش

 درب نبا لئاسرب لصفلا و .ةحلمتسملا ةهاكفلا نم ليلق ريغو ةيدقن تارظن اهنمضي

 .حشلا ىهتنم حيحش ةلخن بحاص ليخب فصو ىفو ملقلاو فيسلا نيب ةرظانملا ىف ةيبدألا .
 دل فرخ قاس :تءاشلا تن'ل هلي نع ةزازح عفادي هل قيدص ريوصتو

 باتك ةحتاف ىف نوره نب لهس ةلاسر نم اهاحوتسا دقو .ءاتشو افيص طسبلا ىلع - زعملا

 لصفلا ثّدحتو .مركلاو دوجلا ىلع سفنلا حشو لخبلا لطفل هنايور ظملاعتلا مالخلا
 ىوهم ةدالو ناسل ىلع - ةيرخسلا ىف امهالوأو ,ةيدجلاو ةيلزهلا نوديز نبا ىتلاسر نع

 هب جر نيح روهج مزحلا ىبأ فاطعتسا ىف امههتيناثو .سودبع نبا :اهبح ىف هميرغب - هداؤف

 ةميمذلا د ةيسرغ نبا ةلاسرب لصفلا يوب« ناغزاب ناسدأ نارتا انفو. ةوعتبلا بفاض
 تانكلا رايك اننمخ ىلا: ةيوبلا لئايسرلاب ليك .اهيلع ةمجفملا دودرلاو ةيب وعشلا ىف
 ترد اكو».,ةعافشلا»يلطو هلك لوسولا ةزايق: لإ اراه اقوه قانا با .لاثما قم.

 .ىش وط رطلا ركب ىبأو ديعس نب رذنم نع فورعم وه أم وحن ىلع ظعاوملا

 مزح نبا مهتمدقم ىفو ,نيعدبملا سلدنألا باتكل ةعونتم ةيرثن الاععأ لصفلا ضرعيو
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 فيفعلا ىرذعلا بحلل ةعيدب ةيسفن ةيليلحت ةسارد باتكلاو «ةماحلا قوط» هباتكو

  ةحارص ,ةبحتسم ةحارص ىف لب ةبراوم ريغ ىف هي رصاعم براجتو هيف مر نبا براجتو

 .ةيعونلا ةزيرغلا رئاغص نع عفترتو ,بحلا ةفطاع .ةدلاخلا ةيناسنإلا ةفطاعلا اهيف ومست

 لئئلابو « ةددجتملا ةايحلا» هباتك ىف ىتناد هب رثأتو ةينيتاللا ىلإ ميدق نم مجرت باتكلاو

 نامل ىلا عتق ندعم هي لا

 ةيومألا ةلودلا خيرات ىف نايح نبال سبتقملا باتك ةعئارلا ةيسلدنألا ةيرثنلا لامعألا نمو

 برعلا دنع اهل ليثمال ةريصب ةيليلحت ةباتك خيراتلا ةباتك ىف ديرف جذوم وهو ,ءسلدنألاب

 هرصعل ةيبدألا مجارتلا ةباتك ىف ماسب نبال ةريخذلا باتك هتلكاش ىلعو .هدعبالو هلبق

 للادبَع ريمألا ثاركذم ةيسلدنألا ةيرزثنلا فردا نمو .ةعراب ةيدقن ةيليلحت ةيخيرات ةباتك

 ,ةنيدملا كلتب هترسأ ةرامإ نع ثدحتي اهيفو ءىريز ىنب نم ةطانرغ ءارمأ رخآ نيب نب

 لك حيرص ثيدح وهو .برغملا ىلإ هل نيفشات نب فسوي ىفن لبق هترامإ نع كلذكو
 .نييب رغلا دنع تافارتعالا بتكب ةهيبش تاركذملا كلت حبصتل ىتح ةحارصلا

 نبال ناظقي نب ىح ةصق .ةماع ةيبرعلا لب ,ةيسلدنألا ةيرثنلا لامعألا عورأ نمو

 ةفسلفلا نيب قيفوتلا ليفط نبا اهب دارأ ,ةيزمر ةصق ىهو ىسيقلا ىشآ ىداولا ليفط
 ىتح .هلقع هعم امنو هدحو اهيف امن ةروجهم ةريزج ىف أشن لفط ىلع اهرادأ دقو ,نيدلاو

 رعشو اقلاخ نوكلل نأ طبنتساو ,ةفسالفلا اهكردي ام وحن ىلع ءايشألا قئاقح كردأ

 كلذب ليفط نباو .داحتالا اذه هل ققحت ىتح كلذ لواحي لاز امو .هب داحتالا ىلإ هتجاحب

 ىدؤي .ءايبنألا قيرط نع قداصلا ىقيقحلا نايإلاك ,ضحملا ىركفلا لمأتلا نأ تبتي
 .نيدلاو ةفسلفلا نيب رفانت الو ضراعت الف نذإو .هب داحتالاو هللاب لاصتالا ىلإ هلثم

 ديردم ىف لايروكسإلا :ةبتكمب هيكسيروم ةطوطخم ىف سيموغ ةيسرغ رثع نأ فداصتو

 ىف هباشتت هتنباو كلملاو منصلا ةصق ىمست ةصق ىلع رشع سداسلا نرقلا ىف تبتك

 نأ .قم الديو نرشعانلا نوقلا ف :اهبتك ىلا“ ليفلع عنا ةضق عم ىجراخلا اهراطإ

 اهمهلتسا وأ ناطقي نب ىح ةصق ىلع علطا رولا ةضقلا هذه فلؤم نأ جتنتسي

 ليفط: نبا: ناو: ضكفلا يضر ةيذق ةيلاعشف وأ ةينيتخل ةفعرت قر امإو ئرغلا اهلضأ قءانإ

 همعز ىنب اذكهو ,هنمز ىف اعئاش ناك ىذلا ميدقلا اهلصأ وأ ةصقلا هذه مهلتسا ىذلا وه

 ديل عقول ناظقي نب ىح ةصقل ةيناثلا هتمحرت ةمدقم ىف هييتوج هبنتو .ةيمهو تامدقم ىلع

 ناوي ةصقلا ىف ةيحيملا+ نايفظ يا رئا ةهرت ىف افلاب اظخا لئلابو طخ ىف ةسروغ

 تايألاب ظتكت ةصقلاو .هللا نبا حيسملا زمر «ّىح» ىلاتلابو هللا زمر اهيف ناظقي
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 نبال ليصأ ديرف لمع قحب ىهو .ةيمالسإلا ةيفوصلا حورلاو ةينآرقلا تاريبعتلاو
 ةصق ىف حضتي اك ىنابسإلا بدألا هب رثأت دقو .ةيملاعلا بادآلا ىف هل ةقباسال ليفط

 دقانلا ةصق ىف اضيأو ةيسرغ اهركذ ىتلا ةيكسيروملا هتنباو كلملاو منصلا )الكريتيكون( 

 وياليب ثدننم لوقي ىتلاو رشع عباسلا نرقلا فصتنم ىف ةروشنملا نايثارحل ةينابسإلا

 ظ ةنس ىف اهاّده ىلع بتك دقو .احضاو اقباطت ناظقي نب ىح ةصق عم قباطتت اهنإ اهنع
 .«وزورك نسنبور» :ةفورعملا هتصق وفيد لييناد ىزيلجنإلا بتاكلا

 ىريرحلا تاماقمي هماحتلاو سلدنألاب تاماقملا نف نع كلذ دعب لصفلا ثدحتو

 نت اهضتافعو نات وببلا ةيموؤللا كاناقلا ضرع عب :ةذاحلا وأ ةيدكلا لخاشستسلا» ٠
 سداسلا نينرقلا لالخ ىنابسالا بدألا ىف نفلا اذه ريثأت نايب عمو ءنومضملاو بولسألا
 صحصقلاب ىمس ام - هاده ىلع - نابسالا دنع أشن ذإ .داليملل رشع عباسلاو رشع

 - تاماقملا لطبك - شيعي «وراكيبلا» اهلطبو ,راطشلاو ةراطشلا صصق وأ ةيسراكيبلا

 .ىتش اعّدخو اليح كلذل امدختسم ةذاحشلاو لوستلا ىلع

 هللا ةضيدزتلا مهنادأ بيسي ىدتع تدذعت انآ انيماست د لألا تالحرج لضقلا از
 ,ةيلاشلا ىراصنلا كلامم ىلإ ةيجراخلا ةرافسللو ءقرشملا ىف ةفاقثلا زكارمب ماملاللو ءايونس

 . ايسآ ىف ةيبرعلا نادلبلا ءاروام ةرايزلو ,ةيسلدنألا تارامإلا ىلإ ةيلخادلا ةرافسللو

 ف كلذكو مهتالحر ىف ريخألا سلدنألا دهع ىف ةطانرغ ءارمأ ةقفارلو انوفا ىقرشو

 يآ -ةلحر ةيسل دنألا تالت فرطأ نمو .مهتالحر ىف برغم ا نيطالس ضعب ةقفارم

 .بذعلا لسرملا بولسألا لامجو ضرعلا نسحب ةزيمتملا ريبج

 لاوط نورق ةينامث ءانثأ سلدنألا ىف ىبرعلا بدألا خيراتل ةضيفتسملا ةساردلا هذهو

 ةلصتملا ةيسلدنألا عجارملاو رداصملا نم هيلع عالطالا تعطتسا ام لك ىلإ عجرأ ىنتلعج
 رعشلا بتكو ةينيدلاو ةيوغللا مولعلاو لئاوألا مولع بتكو مجارتلاو خيراتلا بتكب
 نيثحابلاو نيقرشتسملا نيتك نم ةفئاط نإ تعحر اى هاك لايعأو رئنلا بتكو هتيواودو

 عم دعا بدأل هموت ةروصلا هذه ملا نإ د . ناك اب نك: ح 0

 قيفوتلاو ملا ىلو - - هللاو ةسووالا بادأآلاو ىنايساإلا بدألا ف هب 0 ىذلا

 00 1 .مم 15 ةئسس ويام لوأ ف ةرهاقلا

 ايام ىدوس



 لوألا رسصفل

 ةيعجلاو. ةسايببلا
5 

 '"'"ىرشبلاو ىفارغجلا نيوكتلا

 نع ةراقلاب لصتتو ةيبروألا ةراقلا نم ىبرغلا بونجلا ىف ايريبيإ ةريزج هبش عقت
 .ايينوأ يبو اهني اعين: ا رهتاج هن ركت علا هيدي ربلا" ل ادع ىح .ةؤغو :ةقهاشا لابخ قرط

 تارمث اهنيبو ءبرغلاو قرشلا ىف اهناقرتخي نيرمم نم الإ اهزايتجا دحأل نكمي الو
 لابج لابجلا كلت نومسي مهلعج امم باوبألا مس اب برعلا اهاس ةقيض ةيوتلم ةجرعتم

 طسوتملا رحبلا ىلع ةلطم قرشلا وحن : ردحنت ىربك ةبضه ةريزجلا طسو ىفو .باوبألا

 ردحنت اى .ةينامورلاو ةينانويلاو ةيقينيفلاو ةيرصملا :ىربكلا ةميدقلا تراب

 ىاكسي جيلخ ىف ىبرغلا اهيلاش قّوطي وهو ,ىسلطألا طيحملا ىلع ةلطم برغلا وحن
 حتفلا دعب ىمس ىذلا قاقزلا قيضم قيرط نع طسوتملا رحبلاب اهيبونج ىف لصتيو

 لابج لسالس ىطسولا ايريبيإ ةبضه ىف دتقو .قراط لبج قيضم مسأاب مويلا ىلإ ىبرعلا

 ةصاخو ةريثك راهنأ اهنو .لخادلا ىف اهئازجأ نيب لصاوتلا بُّحصت برغلا ىلإ قرشلا نم
 ا ا يل ا د املا لج نقر ل جلا 4 ع فس همر ا
 ةلطيلظو ديرما هيلع. مقتور مج ان رج ةديلرو 3ب ثلا :يصخنا هانم ريزغ عورفلا ريثك وهو

 ةبطرق هيلع عقتو رببكلا ىداولا رهنف ءسويلطب هيلع عقتو هنآ رهن مث ؛ةنوبشأ دنع بصيو

 'ىف بصيو هكل ريهن هيبونجو ,ةطانرغ ىلإ هل اعارذ ادام لينش رهن عرفتي هنمو ةيليبشإو

 ىف وربإ رهن ادع ام ةيمهأ لقأ راهنأ طسوتملا رحبلا ىف بصتو .سداق نم برقلاب طيحملا

 سنؤم روتكدلل سلدنألا رجف باتك نم ىلوألا 2بتك ايريبيإل ىنارغجلا نيوكتلا ىف رظنا )١(
 , هللا دبع دمحمل سلدنألا ىف مالسإلا ةلود باتكو ىفارغجلا ثارتلا ةصاخو ةميدقلا ةيبرعلا ةيفارغجلا ظ

 . ىفطل روتكدلل اينابسإ ىف مالسإلا باتكو نانع قا رفملا .«نانك قى. هيب .هشيرعلا» سدا

 0 .عيدبلا دبع 02--.سنؤم نيسح روتكدلل سلدنألا ىف نييفارغجلاو
 تاحفصلا ايريبيإل ىرشبلا نيوكتلا ىف عجارو
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 نوجارا ميلقإب ريو ةلاتشق ميلقإ ىفرش نم عبنيو ,هايملا ريزغ عورفلا ددعتم وهو لاشلا

 .ةنولشُرَب ىبونج ةشوطرط دنع بصيو ةينولاطق ميلقإف ىلعألا رغثلا ىف ةطسقرس ميلقإف

 ةضنلا ةضوررفو ةقيدز ان ناس نايك نصا هلع يصبر نشا دال ا ا شلل

 دنع بصيو نقردنا . نيبخ ةيليز ,ةيسرم عقت هيلعو ةروقش ريهن مث ,ةيناد و

 هني ولسا كتع. :يسرو: هكا رشا وتفاقم

 وهو .دراب دالبلا ىلاشو لابجلا ىف وهف .اهميلاقأ فالتخال نيابتم ايريبيإ ىف خانملاو
  طسوتملا رحبلا خانم قرشلا ىف ميلاقألا خانمو .بونجلا ىفو طسولاب نايدولا ىف ءىفاد "

 طيحملا خانمل برغلا ىف ميلاقألا عضخت منيب ءاهتاناويحو اهتاتابن ىف ميلاقألا كلت هل عضختو

 باضح لاو لابجلا مايقو اهتحاسم عاسنال اياب ا وئ هتان ضو هتان اويكو هتاتابتوب ىعلظألا
 نايدوو ءعارم اهحوفسبو نداعم انايحأو تاباغ اهب ةيلبج قطانمف .خانملا ةددعتم اهيف

 لوقبو بوبح أهب راهنأ ضاوحأو ,عارمو رافق أهب باضهو .نيتاسبو عورز اهب لوهسو

 ىرجن عرضو عرز نم اهب امو ضاوحألا كلت ىف نوشيعي نمو .ةجهب تاذ قئادحو

 اهحوفس ىف نوشيعي نمو اهتروعوب نورثأتي لابجلا ىف نوشيعي نمو .ةنيه ةلهس مهتايح
 ىف دجن انيب ةلكاشلا هذه ىلعو .ىداوبلا لها هب رثاتي اب نورثاتي اهيعارمو رافقلاو
 نم لاح ال ندم انودج (ك نيسناب لابج لهأ دجن نيرضحتم ندم لهأ ايريبيإ

 مهتاتشأ عمجتو مهنيب فلؤت ةيفارغج ةدحو مايق نيبو ايريبيإ لهأ نيب ميدق

 رصانعلا ىف فالتخا - ةنمزألا مدقأ ذنم - هقفار ايريبيإ ميلاقأ ىف فالتخالا اذهو

 ةلاغ نم لئابق مهو نوي ريبيإلا هتك نم لواو هاون اكسر هت رك ىلا: ةيرتقنبلا :نيناتجالاوب *"
 .نيقينيفلا نيدفاولا نأ تاكد هلع دنت ماو نت انحا :تدخأ اه ناطرسو «قلتسلاو

 نيسسؤم ةيبونجلا اهئطاوشب اوماقأو .ةراجتلل داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىف اهيلع اودفو
 قيرغإلا مهدعب اهيلع دفوو ,سداق ةنيدم طيحملا ىلعو ةقلام ةنيدم طسوتملا رحبلا ىلع

 اهومس نيذلا مهو ةيلاشلا ةيقرشلا اهئطاوشب اوماقأو داليملا لبق سماخلا نرقلا ىف

 وحنب مهدعب اهيلع دفوو .طسوتملا رحبلا ىلع ةئواش رب ةنيدم اهب ونا دقو ايريبيإ

 طساوأ ىف امور اهيلع تلوتساو .ةنجاطرق ةنيدم اهيقرش ىف اوسسأو نوينجاطرقلا نينرق
 ةيلاطيإ ةفلتخم ةيبروأ بوعش نم اطيلخ اهل حتافلا مهشيج ناكو .داليملا لبق ىناثلا نرقلا
 تع ابغا راينا مسأ امور اهيلع تقلطأو ءةينامور رسأ ضعب اهتنطوتساو ةيلاطيإ ريغو

  ىتح ءاهل ةعضاخ تلظو .ةينارصنلا ىف اهعم اهتلخدأ ترصنت اذإ ىتح اهتغلو اهتراضح اهيف
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 ع مهريغو ناملألا نم نيرب ربتملا تاراغ هعم تلبقأو ىداليملا سماخلا نرقلا لبقأ اذإ

 ,لادنولا .لئابق اينابسإ ىلإ مهيقباس نم ناك اهيلع تضقو ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا

 . برعو «ايسولادناق» :مهمساب ىَمُسو طوقلا نم ةمخض لئابق بونجلا ىلإ مهتحزحزو
 ىلإ بونجلا نم ايريبيإ عيمج هب اومسو سلدنألا ىلإ مسالا اذه برعلا نم نوحتافلا

 - نامورلا اهذختا اك - ةلطيلط نيذختم دالبلا نومكحي طوقلا لظو .لاهشلا ىصقأ
 ..ندم مط تناك ىتح اهب مهددع دادزاو .نوريثك دوهب طوقلا دهع ىف اهزنو ءمط ةمصاع |

 .ةطانرغو ةريبلإ ىف اورثكو ةبطرق برق ةناسيلأ لثم مهب ةصاخ

 رصانع ىريبيإلا عمتجملا ىف ةريثكلا ةيرشبلا رصانعلا هذه ىلإ ىبرعلا حتفلا فاضأو
 زواجتي ال حتفلا ىف برعلا ددع ناكو .ربربلا نم ةيقيرفإو برعلا نم ةيويسأ ةديدج

 ١77 ةنس سلدنألا لؤن ىبرع جوف نم مه ازييت نييدلبلا مساب اومسو افلا رقع: ةئاد
 مسأب هس قآل ةرشع هدادعت ناكو نقولا رشب نب جلب اهيلاو عم ة ةرجهلل

 ماسح راطخلا ىبَأ اهيلاو عم ة ةرجهلل ١١0 ةنس ىف اهزنو ,نييدلبلا نم مهل ازييق نييماشلا

 .مهنم نوريثك اهيلإ لحتراف اهتاريخب برعلا عمسو .ناث ىبرع جوف ىبلكلا رارض نب
 رئاشعلاو لئابقلا ضعب تذخا حتفلا مت اذإ ىتح ربربلا نم نيحتافلا ةرثك تناكو

 برعلاو رب ربلا بناجبو .مه اماقمو انكس اهوذختاو ةديدجلا ضرألا ىلإ رجاهت ةيربربلا
 مامز ىضفأ ذنم اهب ماقملاو سلدنألا ىف ةيومألا ةلودلا ماكح هل حسف اثلاث ارصنع دجن

 مهو «ةبلاقصلا ءارش نم رثكتسا ذإ (ه )18٠0-705 ىضبرلا مكحلا لإ ةلودلا كلت

 هل ليق كلدلو ءابروأ ىف رش ايراغلب ىف دنا لصأو ,عابيو ىصخي ناك. نيرو قيفر

 ماكح ناكو .ايناملأ ريغو ايناملأ نم هعيمج ىبروألا قيقرلا سلدنألا ىف مسالا معو ءىبلقص

 ةيبرعلا مهنوملعيو مالسإلا ىف مهتولخديو انابش ةبلاقصلا ءالؤه نورتشي ةيومألا ةلودلا

 ءمهروصق ىف امدخو اسرح مهوذخت او ةيسو رفلا ىلع مهوبرديو ىسلدنألا عمتجملا بادآو

 دهع ىف افلأ رشع ةثالث نم رثكأ اوغلب ىتح اودادزاو مهشويجب مهنم ارفن اوقحلأو
 .فئاوطلا كولم دهع ىف ةيرملاو ةينادو ةي ةيسنلبب نولقتسي مهارنسو .ءرصانلا نمح ر لا دبع

 ىويسآلا اهنم ةريثك سانجأ ايريبيإل ىرشبلا نيوكتلا ىف :تكراش هنأ حضاوو

 نود لاح امن .ثالثلا ةيدقلا تاراقلا اهئامد ىف تحبصأ كلذبو .ىبروألاو ىقيرفإلاو

 نم نأو ايتاذ ادوجو هل نأ رعشي اهميلاقأ نم ميلقإ لك ذخأ ذإ ءاهيف ةيسايس ةدحو مأيق

 مات نيتلقتسم نيتمأ اهيف ىري مويلا اهتطيرخ ىلإ رظني نمو لالقتسالاب عتمتلا هقح
 :ضاخلا "يسايسلا .اهماظت ابنم .لكلو: .ةيلافتزبلا  ةمألاو ةينابسإلا ةمألا :لالقتسالا
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 ا
 ىتح برغملا دالب حتف م 77/-ه 8 ةنس ذنم برغملا ىلاو ريصن نب ىسوم مث

 نأ : ةديمح ةسايس ىسوم عبتاو ءاب ونج ىصقألا سوسلا لابجو ابرغ ىسلطألا طيحملا

 ىوتتارو تلقح نيذلا ىف ريدلا اوله ءاهثقلا .نماةقئاط ةيزاعلا :سرتللا عم لضرب
 اعدم ةيالو طر الا برقم دايت لا نستاو ءاعي رس مهبيرعت ىلع لمع ام ٠ ,هميل أعت
 ةلطملا ةجنط اهترضاح لعج ةيناث ةيالو ىصقألا برغملا دالب ىف سسأو ءناسملت اهترضاح

 ىسس اوم ىقبأو .دايز نب قراط وه ربربلا نم هداوق دج اهيلغ حلوو .قاقزلا قيضم ىلع
 ىلإ اهدي .نايلوي ىطنزيبلا ىمورلا اهيلاول قاقزلا ىلع اهيقرش ةتبس ىلع
 نظيو .هتعاطو هءالو هل نلعأف م ٠١5 /-ه 484 ةنس ةجنط ميلقإ ىلإ هلوصو نيح ىسوم
 ىبأو م٠ .4 ةئس ىفوت دق ةاطه ةثطيغ اهكلم ناكو .ايريبإ وزغب ذئنيح هارغأ دل
 ,ةبطرق مكاح 2006516 قيرذل هيلع اوسلجأو .هئانبأ دحأ شرعلا ىلع هفلخي نأ فارشألا
 مكاح نايلويب اوثاغتسا مهنأ ودبيو ؛مهيلع رصتناو ,ةشطيغ ءانبأ نيبو هنيب بو رح تبشنو
 :برعلاب هيلع نيعتسي نأ ركفو قيرذلب هل لق ال هنأ ىأرو .مهيبأ فيلح ىطتزيبلا ةتبس
 نايلوي عفاد نأ نم لاقي ام امأ .اهوزغب - ةجنط ىف هيقل نيح - ريصن نب ىسوم ىرغأف
 هتنبا ىلع قيرذل ديدجلا كلملا ناودع ىه ةيصخش ةلأسم وزغلا اذه ىلع يسوم ْتَح ىلإ
 نأ انيأر ىفف ايريبيإ وزغ ىلع برعلا ضحب هضرع كاهتنال رأثي نأ دارأ هنأو هرصق ىف

 . اهوزغ ىلع ريصن نب ىسومل ىقيقحلا ثعابلا نوكي نأ لوقعملاو ,ريطاسألا باب نم كلذ

 ىد قيقحتب ىسيردالل قاتشملا ةهزنو اهدعب امو رابخأ نم ىلوألا تاحفصلا حتفلا ىف رظنا )١(
 نبال سلدنألا حاتتفا خيراتو (ديردم عبط) ةعومجب
 نايبلا نم ىناثلا ءزجلاو ةيطوقلا نبال اضيأو بيبح

 نبال راطعمللا ضورلاو ىراذع نبال ب رغملا

 عبط) نودلخ نبا خيراتو ىريمحلا معنملا دبع
 بيطلا حفنو اهدعب امو ١١1/4 (قالوب ةعبطم

 "لا 7؟.-١/6١17 (سابع ناسحإ ةعبط)

 اينابسإ خيراتو ١ا/ا/ ص (نديل عبط) ىزودو هيوج

 تاحفصلاو اهدعب امو 8/١ لاسنفوربل ةيمالسإلا
 هللا دبع دمحمل سلدنألا ىف مالسإلا ةلود نم لوألا

 0١ ص سنؤم نيسحل سلدنألا رجفو نانع
 0 نمحرلا دبعل ىسلدنألا خيراتلاو اهدعب امو

 ْ .اهدعب امو 5” ص
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 1 ل نم اريثك فرعو اهنع لأس هنأ اهحتف ىلع قدأ ةرابعب وأ .

 رواشو ءاهب مالسإلا رشنو اهيلع ءاليتسالل علطتف ءاهيمحي ىقيقح شيج اهب سيل
 تناكو حوتفلل حومطلا ديدش هلثم ناكو .كلملا دبع نب ديلولا ناكو ةفيلخلا كلذ ىف

 هرمأ هنأ ريغ ءىسوم عجشف .دنطلا ىفو ايسآ طساوأ ىف :قرشلا ىصقأ ىف لغلغتت هشويج

 .كرحتي فيكو حتافلا شيجلا لزني نيأ اهب نيبتي ةيفاشكتسا تالمح لسري ىتح لهمتلاب
 ةئامو دنجلا نم ةئامعبرأ عم - ربعف فيرط وه هداوق نم ادئاق ةمهملا هذه ىسوم بدنو

 ةدلب هب تميقأ عضوم ىف لزنو م٠ .٠ /ه 1١ ةنس ىف ىريبيإلا ءىطاشلا ىلإ - سراف

 هنا ينم هلا نين تراك د قرط ماقو ءمويلا ىلإ ةمئاق لازت الو .همساب تيمس

 ةلمح لسري نأ ىسوم ىأرف ماعلا رادتساو .اهيمحت عافد لئاسو ايريبيإ بونجب دجوت ال

 قاقزلا قيضم م /١١/-ه 47 ةنس ىف ربعف ,ةجنط ىلاو دايز نب قراط ةدايقب اددع رثكأ

 لاقيو .قراط لبج مويلا ىلإ دعب اهيف ىمس لبج دنع اوعمجتو ءفالآ ةعبس هدادع شيجب .

 .نايلوي اهّدعأ نفسب ناك امنإ - اهتقباس روبع لثم - قيضملل ةلمحلا هذه روبع نإ

 ايقيرفإ ءىطاوش ىمحي لوطسأ ذئنيح برعلاو ريصن نب ىسومل ناك هنأ كلذ ضحديو
 ىلع مزع دق ىسوم ماد امو ءسنوتب ةريبك ةعانص راد هل تميقأو ىطنزيبلا لوطسألا نم

 ةلمحب مث فيرط ةلمحب - ربعيل ابرغ هجوتلاب هلوطسأ رمأ هنأ دبالف ايلا

 قطنم اهديؤي الف نايلوي نفس ىلع نيتلمحلا روبع ةصق امأ ,قاقزلا قيضم - قراط

 ىلع نايلوي طخس نم ىبعشلا لابخلا ةحشت ال: ةليكت: تااييازب قع ىهو .ثادحألا

 حتف نع ىروطسألا صصقلا اذهب لصتي امئو لع وعلا هئادتعا ببسب قيرذل

 مهروبع دعب هدونج ىلع اهاقلأ هنإ ليقو ءقراط ىلإ تفيضأ ىتلا ةغيلبلا ةبطخلا سلدنألا

 مكمامأ ودعلاو مكئارو نم رحبلا ؟رفملا نيأ ! سانلا اهيأ» :هلوقب ال احتتفم ةرشابم

 اهئشني نأ دعبي ثيحب نايبلا ةعور نم ةبطخلاو «ربصلاو قدصلا الإ هللاو مكل سيلف

 نايا :نعأ اعويش نييسلدنألا نيب تعاش اهنأ ريغ .قراط لثم اثيدح برعت ىبرغم

 ءىطاشلا ىلإ هدنج عم اهب زاج ىتلا نفسلل قراط قارحإ ةروطسأ اهيلإ فيضيل ىبعشلا

 دئاق ىأ هيلع مدقي نأ نكي ال لمع وهو ءاشئاط المع تناكل تحص ول ىهو .ىريبيإلا

 ف وت ل اننا نيعفلا لايخلا جسن نمو ةقلتخم اهنأ ك1 او فناهتو هكا فيس ردكم

 ىنوتملا ىنارغحجلا ىسيردإلا اهاور نم لوأ نأو نورق ةسمحخ لاوط ىسلدنألا خيراتلا بتك

 ] . .قاتشملا ةهزن هباتك ىف ةرجهلل 01.8 ةنس
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 - دعب ايف - هب تميقأ .قاقزلا ىلع زراب سأرب اًرام ابرغ هشيجب قراط ردحناو
 هئاقلل اشيج دعي قيرذل نأ ملعو .طيحملا ىلع هتريسم عباتو .ءءارضخلا ةريزجلا ةنيدم
 قيضملا اوزاج ,فيرط ةدايقب فالآ ةسمخب هدمأف ا را و لا نر
 سداق ىقرش ةطسبنملا لوهسلا ىف قيرذل عم ىقتلا نأ قراط ثبلي ملو «ةيبرع نفس ىف
 ف ابنيب هدنجو قراطل اهياوبأ حتفت ايربيإ ندم نم اريثك تلعج ,ةقحاس ةيزه همزهو
 ىلوتساف ةبطرق ىلإ هداوق دحأ قراط لسرأو .ةروقش رهن ىلع لتقو ءقرشلا ىلإ قيرذل
 رفو ,.دي نع هل تقلأف .طوقلاو قيرذل ةمصاع ةلطيلط ىتح متفلا ىف قراط ىداقو .اهيلع
 ةريغص ةدلب دنع ةيب رع ةبيتك مهب تقحلو .اهتسينك حبذم نولمحي ةسواسقلاو فقسألا اهنم
 دعب ةدلبلا تيمسف ,ناييلس ةدئام هنإ مط ليقو .ةريثك رئاخذو حبذملا ىلع مهنم تلوتساو
 هاك هنأ اهادؤم .ةيبعش ا - ةلطيلط حتف ذدنم - عيشت تيرش او فدتاملا مسأب كلذ
 قلغم توبات نم الإ اغراف هدجوف .قيرذل هحتفب رمأ ةريثك لافقأ هيلع مسلطم تيب اهب
 تاباتك اهالعأ ىو حالسلاب نيججدم برع روص اهيف تمسر يود فئافل هيف دجو
 اذه لافقأ رسكت نيح سلدنألا ىلع بلغتس نيروصملا لاجرلا ةمأ نأ ىلإ ريشت ةيمجعلاب
 ةقيقعي نم ال. .نساسا الو: ةقلتخم وطسأ اهنأ حضاوو .تيبلا

 ةوق ىف هيلإ ريسي نأ ريصن نب ىسوم ىأر ايريبيإ طسو ىف ةلطيلط قراط غلب الو 6
 هعم مدقتسا دق ناكو .هللا تويب نم اتيب اهب سسأ ةريبك ةدلب لخد املك لظو ءادجسم ابي ىنب ءارضخلا ةريزجلا هدنجب لزن نيحو .هل نكميو هحتف تبثيو .هرزأ دشيل ةريبك
 نم برغملا ىف هعبتا ام ايريبيإ ىف عبتاو .دجاسملا وأ تويبلا كلت ءانبل ايراععم اسدنهم
 .ءالسإلا ضئارفو ميركلا نآرقلا ايربيإ لهأ ميلعت هعم نيلخادلا ءاهقفلا ضعب فيلكت
 ةدرامو ةنومرقو ةيليبشإو ةنوذش ىلع ىلوتساو قراط حوتف ممتي ابرغ هشيجب ىصمو
 ادقحو اظيغ أألتما دق ناك هنإ أطخ نيخرؤملا ضعب لوقيو ,ةلطيلط ىلإ ىهتناو تنقلو
 نم ىسوم نكي ملو .ثادحألا فلاخي كلذ لكو ههلتقب مهو هقاثو دش - هتاراصتناب هتئنمت نم الدب - هيقل نيح هنأ اومعزو هدالبلا نم هيدي ىلع هللا حتف ال قراط ىلع
 ىلع ةلالدلا ىوقأ لديو .ءانثو ركش لكب ريدجلا قراطب كلذ عنصي نأب قمحلاو شيطلا
 .حتفلا لامكتسا ىف نيألا دعاسلا لظ اقراط نأ لوقن ام ةحص

 .م 716 - 7/17 /ه 50 ,15 ىتنس ىف ءاتشلا لاوط ةلطيلط ىف قراط عم ىسوم ماقأو
 ناك كلذبو .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهيهجو دحأ ىلع لمحت ةديدج ةلمع دالبلل برضو
 ديزعلا دبع هنبا اهيلإ لسرأف ةيليبشإ ضاقتناب أبن هءاجو ءايبروأ ارطق مكح ىبرع لوأ
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 ::ليصت ب ىسوع هب بنك ام اكو دةمئابوتةلك لح:اهبب رغ كل ناو. ةقاقسنالا نعت

 جرخو .«ةنجلا اهنكلو رشحلا هنكلو حوتفلا تسيل اهنإ» :هلوق حوتفلاب هرشبي ةفيلخلا ىلإ

 ادصاق ايريبيإل لابشلا ىلإ شيجلاب - قراط هعمو - م ال8١/ه 10 ةنس عيبر ىف
٠ 

 ءاهيقرش ةدرال ىلع ىلوتسا (ك اهيلع ىلوتساو ءوربإ رهن ىداو ةقطنم حاتفم ةطسقرس

 ريرقت ميدقتل قراط عم هيلع هدوفوب كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا نم رمأ ذئنيح هءاجو

 حتف لمكتسي ىتح رهشأ ةعضب هيلع دوفولا رخؤي نأ ىأرو .حوتفلا نع هيلإ لصفم

 عارسإللو .ركذت ةمواقم نود هل ملستست لامشلا ىف اهلقاعمو اهئادلب ىأر ذإ ءايريبيإ

 ىسوم هجتاو ,نوجارأ ىلع ىلوتساف ىقرشلا لامشلا ىلإ هدنجب هجتي نأ اًقراط رمأ حتفلاب

 ىلع هقيرط ىف ىلوتساو ءنوجارأ ىلع هئاليتسا دعب قراط هب قحلو ,ىبرغلا لامشلا ىلإ

 نصح ىلع ىلوتساو ,هيربتنك لابج ربعو هتريسم ىف ىسوم لغوتو .ةلاتشق ةقطنم نويل

 ىهنأ هنأ سحأو .طيحملا ىلع (ىاكشب) ةياقشسب جيلخ ىلإ لصوو .لابشلا ىصقأ ىف طب

 سنكشبلاو نوجارأو قرشلا ىف اينولاطق ميلاقأ ىلع قراط عم ىلوتسا ذإ ايريبيإ حتف

 ةفيلخلا رمأ قراط عم ىّبلي نأ ىأرف .برغلا ىصقأ ىلإ لاشلا ىف ةيقيلجو ةلاتشقو

 توملا نا اهظح ءوس نمو .زيزعلا دبع هنبا دالبلا مكح ىف هنع بانأو .هيلع امههدوفوب

 ,نيميظعلا نيحتافلا ءاقل نسحي ملف ناييلس هوخأ هفلخو .ديلولا ةفيلخلا ىلإ عرسأ دق ناك

 ةنس ناميلس عم جح ىسوم نإ لاقيو ءامهريصم فرُع الو ءايريبيإ ىلإ كلذ دعب ادوعي و

  7ىلإ داع هنأ ودبيف قراط امأ ءىرقلا ىداو ىف وأ ةنيدملا ىف قيرطلاب ىفوت هنإو ه
 .ةميظع حوتفو داهج نم هللا ليبس ىف ىدأ امب ايفتكم هنطوم

 نادلب اهيف تيقبو ءايريبيإ ىف نادلبلا مهأ ىلع ايلوتسا دق قراطو ىسوم ناكو

 :هلتقم لبق ةريصقلا هتيالو ىف زيزعلا دبع هنبا اهعضخأف ءامل عضخت م تاهجو
 ىلع ىلوتساف برغلا ىلإ اهنم هجتاو .هل ةمصاع ةيليبشإ ذختا دق ناكو .(ه 317 - ة6)

 ىف لازتال تناكو ءايريبيإ برغ حتف لمكتسا كلذبو .ةيرملقو نيرتئسو ةربايو ةجاب

 نأ زيزعلا دبع ىأرف ءامات اعوضخ برعلل عضخت مل نادلبو تاهج ىقرشلا بونجلا

 ميلقإ وحن ههجو ىلوو ,ةطانرغ ىلع ىلوتسا امك اهيلع ىلوتساف ةقلاب أدبو ءاهعضخي

 ناكو ,ميلقإلا اذه ةمصاع ةلويرأ تناكو ءدعب اهيف تئشنأ امإ هيف تئشنأ نكت 0-0-0

 نيملسملا راصحل دمصو هتنيدم ىف عنتماف .ريمدت ةيب رعلا رداصملا هيمست ىطوق دئاق همكحي

 نهروعشل هتنيدم ءاصنا ناك ىه .ةليح ىلإ أجلا عزنم هربص شوف ىف قف مل اذإ ىتح

 ددع ةنيدملا ىف لازيال هنأب نيملسملل اماهيإ نابضقلا نييديأبو ةئيدملا روس ىلع نهفوقوو



3 

 نيملسملا دئاق ءاقل بلطو وه جرخو ءلاتقا ةلصاومل نيئيهتملا لساوبلا لاجرلا نم مخض
 ىفو .اههنودؤي ةيزجو ةواتإ ىلع هدلب لهألو حلصلا هل دداطو ,هنمأف ,هنماتساف ,زيزعلا دبع
 ىلا ةريثكلا ةيبعشلا حتفلا ريطاسأ نم - اهرودب - دعت نائتسالل ةليحلا هذه نأ انيأر
 نيملسملا دئاقل ليوط راصح دعب دئاقلا اذه جرخي نأ ىفكي ذإ .ايريبيإ ىف لوادتت تناك
 حوتفلا ىف اريثك ثدح اى هبلط ىلإ باجيف هتنيدلو هل هل نامألا بلطيو هتدلبل نيرصاحملا
 .ةيمالسإإلا

 (م/00/ه ١88 - الاى /ه 464) ةالولا ل (ب)

 ىتلا رصانعلا ةرثك اهنم ءرصعلا اذه ىف تابارطضالا ةرثك ىلع ةددعتم لماوع تلمع
 دوو انفلسأ امك تايسنجلا وفلتخم نابسأ هنم ناك ذإ .سلدنألا ىف بعشلا اهنم نّوكت
 هب لج اك ءسناربلاو رتبلا :نيتريبك نيتليبق ىلإ نومسقني مهو نوريثك ربرب هب لحو

 اهنيب تناكو ,ةيناطحق وأ ةينميو ةيرضم وأ ةيناندع ىلإ مهرودب نومسفني مهو برعلا
 ةعقوم ىف ةينميلا بلكو ةيرضملا سيق بورح ىومألا رصعلا ىف اهتلعشأ ةيدق تاموصخ
 ري ربلا ناكو .اعيرس تاموصخلا هذه سلدنألا ىف ةيبرعلا لئابقلا تداعتساو ,طهار جرم
 فص نوذخأي اوناك سناربلا ربربلا امنيب .ةيسيقلاو ةيناندعلا فص تولخاي نابلا
 .هموقل بصعت ايبلك وأ اينمي ناك اذإ سلدنألا ىلع ىلاولا ناكو «ةينميلا بلكو ةيناطحقلا
 .دالبلا كلت ىف لقالقلاو تابارطضالا ةرثكل أيهامم ايسيقوأ ايناندع ناك اذإ لثملابو
 نينثا اماع نيعبرأ وحن ىف اوغلب ىتح كانه ةالولا نييعت ةرثك وه اه أيه ناث لماعو
 هرودب أيه ثلاث لماعو .رارقتسالا نم ءىشب رعشي ىلاولا نكي ملف ءايلاو نيرشعو
 ءافلخلا ناكف .قشمد ىف ةيزكرملا ةطلسلا نع اهدعب وه سلدنألا ىف تابارطضالا ةرثكل
 مهتالو ىلإ اهتالو نييعت نولكي مهلعج امم .ةحضاو ةفرعم اهنوئش نوهفرعي ال نويومألا
 نم ليلق ريغب معنت تناكو ءاجارخو ءارث كبرغملا نم رثكأ تناك اهنأ عم .برغملا ىلع
 ريغ اودب - ٌيطاوشلا نع اديعب لخادلا ىف ةصاخو - اوناك برغملا 1 ادي ةراشحلا
 ىلإ هبنت ىذلا ديحولا ةفيلخلاو .ةيعبتلا هذه نم نوفنأي سلدنألا لهأ ناكو ,نيرضحتم

 'سلدنألا رجفو اهدعب امو 6١/و اهدعب امو 2 باتك حتفلا دعب سلدنألا ةالو ىف رظنا )١(
 ' خنيراتلاو اهدعب امو ١١7 ص سنؤم نيسحل ةيطوقلا نبال سلدنألا حاتتفاو ةعومجملا دايكتلا) |

 0١7١ ص ىجحلا نمحرلا دبعل ىسلدنألا ىراذع نبال برغملا نايبلا نم ىناثلا ءزجلاو
 آ .اهدعب امو ١74/١ بيطلا حفنو ١١8/4 نودلخ نبا خيراتو



"١ 

 ةذسااوبلع لوز .برغملا ةيالو نع سلدنألا ةيالو لصف ذإ ءزيزعلا دبع نب رمع وه كلذ

 ةاواسملاو نيبولغملا نابسإلا فاصنإ ىف رمع ةسايس قبطف كلام نب حمسلا ةرجهلل ةئام .

 ليبس ىف داهجلا ىلإ ةوقب نيالا مقدر هييرإلار ترق نع يدلل هدو عقيم قران ل

 ءاذقا كيو ووو ةنيدم ىتح هتاراصتنا تلاوتو (اسنرف) ةلاغ ىف هينيربلا لابج ءارو هللا

 مو ءطسوتملا رحبلا ءاذحب ةنوبرأ اهتمصاعو اسنرف ىبونج ةيناتبس ةيالو ىف نيملسملا

 .ةرجهلل ٠١5 ةنس رخاآ ىف دهشتسا نأ ثبلي

 ,برغملا ىلاول ةعبات سلدنألا تداعف حمسلا لبق ىفوت دق زيزعلا دبع نب رمع ناكو

 ىلوتساو هينيربلا لابج ءارو داهجلا ةعباتم ىف حمسلاب ىدتقاو ,ىبلكلا ةسبنع اهيلع ىلوف
 8 دعب ىلع سناس ىتح نورلا رهن : ىداو ىف لغوتو ,ةين (تبس لخاد ىف ةنوشقٌرق ىلع

 ةملس نب ىيحي برغملا ىلاو اهيلع ىلوو ٠١7 ةنس دهشتساو سيراب نم ارثم وليك

 - هلبق ىلاولا ةسبنع لثم - ةيبصعلا ديدش ناكو ٠ ةنس ىتح اهيلع لظو ىبلكلا

ويسيق ةالو امهدعب ىلوو ,نيرمألا اههنم ةيرضملا سيق تيقلو ,ةينميلا بلك هتليبقل
 اولاك ن

 لافيو::ةلاغ .نفراب داهجلا ىف نسح ءالب هلو ىبالكلا مثيطا مههأ نيعاص عاصلا بلكل

 سلدنألا ىلإ داعأف ىقفاغلا نمحر لا دبع اهيلوو .نويل ىلامش نوسام ىتح اهيف لغوت هنإ

 «ىفودرودو ةنو رج ىرهن نيب هتاراصتنا لصاوو .ةلاغ وزغل اريبك اشيج داقو ماظنلاو ءودهلا

 ناملألاو جنرفلا نم افيثك اشيج هل دشح دق لترام لراش ناكو راوللا هاجتا ىف ىضمو

 دعب ىلع هييتاوبو روت نيب م1 ١١5 ةنسل هب ىقتلاو :ةقووالا لامشلا بوعشو

 مهأجفو ,ةمخض ادادعأ نولزاني ماجا ةرتغ قوقل نضر سدا وهلا الك قلاع

 نطق نب كلملا دبع سلدنألا َلوو . .اوبحسناف ةكرعملا ىف نمحر لا دبع مهدئاق داهشتسا

 نسمح هيلي لظو. ىسيفلا ماجحلا نيدبتع 5 ةنس اهيلع هفلخو نيتنس ةدمل ىرهفلا

ث ىتح ايريبيإ نم ىبرغلا لابشلا ىصقأب ةيقيلج ىف طبارو .ةريسلا دومحم تاوئس
 قبي م

ا ةروعول ىاكسب جيلخ نم برقلاب ىالب نصح ادعام تحتف الإ ةيرق اهيف
 .هيلإ قيرطل

 رهن ىلع مدقتو ةنوبرأ اهتمصاع ىف هشيجب ركسعو ةيناتبس ىلإ هينيربلا لابج ىطختو

 لابج ءارو ىمالسإلا ىبرعلا دملا اذه فقوتي هداهشتسابو .ةنوشق رف ىف دهشتساو نورلا

 برعلا اهيف لجس هديزت وأ ةنس نيرشع هرارمتسا دعب (اسنرف) ةلاغ ىف هينيربلا

 .ايريبيإ ىف ةعيظعلا مهتأحوتفو مهتاراصتنا بناجب ةديجم راصتنا تاحفص

 ف هيلإ اوضفأ ام تاراصتنالاو تاحوتفلا هذه ىف ىضملا نع برعلا قاع امنإو

  مرطضت تذخأ ةفينع تايبصع خور تن ىناثلا نرقلا ىف ثلاثلا دقعلا وأ نقي نسلدنالا



 ا

 مهسفنأ برعلا نيب اضيأ لب ءبسحف ةينميلاو ةيرضملا برعلا نيب ال اديدش امارطضا
 لسري نأ كلملادبع نب ماشه رطضاو .برغملا ىف اههنيب ةيبصعلا تعلدنا دق تناكو رب ربلاو
 ةروث دامخإل رشب نب جلب هيخأ نباو ىريشقلا ضايع نب موثلك ةدايقب اخض اشيج
 اهدوقي ناك فالاآ مرصع دما ترطضاو ءارارم شيجلا مزهف ,ربريلل ةيراض

 بتاكف لتاق عوج اهباصأو ربربلا اهرصاحو .ةتبس ةنيدم ىلإ احلت نأ: ريك نب جلب
 ررش رياطت دق ناكو .ددرتف .هدنج عم اهوخدب هل حمسي نأ سلدنألا ىلاو ستب نب جلب

 مكحلا ةادأ نع مهل برعلا داعبإل ردا ىف مهناوخإ ىلإ برغملاب ربربلا ةنتف نم ريثك
 حمسف كلذ ةبغم ىلاولا ىشخو كانه :ك نادلب ىف اوراثف ,فسع نم مهب هنولزني الو
 ءاضنلا قالا: سو راعتو ةرشعلا هفالآب 7١7 ةنس سلدنألا لخدي نأ رشب نب جلبل
 ف مهنطوم ىلإ عوجرلاب - دالبلا لاش ىف ةصاخو - نودانتي مهلعج امم ,مهتاروث ىلع
 ةعقاولا نضارألا ىفو هدرا رهن ضوحو ةيقيلج ىف ةرثك ربربلا نم تناكو .برغملا
 ةيعامجلا ةيرب ربلا ةرجطلا هذه ناكو .اهلهأ ىعنت اعيمج رايدلا كلت اوكرتف .هجات رهن ىلامش
 دايما تاعام ى اضا نإ اهدعو, نسل دنالاق : ءالسإلا لبقتسم ىلع رثألا أوسأ
 ذإ ءبسحف كلذ سيلو .داهجلا اذه و دقف .ةلاغ ىف هينيربلا لابج فلخ حوتفلاو
 ةبراغملا اهكرت دقف .عايضلا ىلع اتفرشأ وأ ةريودلا رهن ضوح ىضاراو ةيقيلج تعاض

 هوكرت ءايريبيإ عير وحن مالسإلا هرسخو هوكرت ام نوكي نأ كشوأو «لايشلا ىراصنل
 ىلع اوريغيو هورمعيو هيف ىراصنلا عمجتيل .برحلا هبشي ام وأ برح نود ىراصنلل

 .ىضرألا مهسودرفو مهرايد نم مهوجرخيو ةيلاتلا نورقلا لاوط هنم نيملسملا

 ىلاو عم بورح ىف نييماشلا هدونج عم كلذ دعب كبتشا نأ رشب نب جلب ثبلي ملو
 ءالؤه نم مهل ازييق نييدلبلا مهسفنأ اومسو .نيحتافلا برعلا نم هدونجو سلدنألا
 برعلا نيب ةعذج برحلا تداعو ىفوت نأ ثبلي ملو جلب رصتناو .نيئراطلا نييماشلا
 اوناك ذإ سلدنألا ىف نيرقتسملا ربربلا نم مهيلإ مضنا نمو نييدلبلا برعلاو نييماشلا
 نتفلا تجاهو .اهتاريخو سلدنألاب قحأ - نييدليلا برعلا لثم - مهسفنأ نوري
 رارض نب ماسح راطخلا وبأ - برغملا ىلاو لبق نم - ىلوو .نيتئفلا نيب بورحلاو
 نم هموقل بصعتلا ىف طرفأ هنأ ريغ ءماظنلاو ءودطأ نيل كمالا نإ ةيعتتوا لواحو .ىبلكلا
 مو .1؟8 ةنس علخف .ةيراض ةنتف تبشنو ةيسيقلاو ةيرضملا لئابقلا دض ةينميلاو بلك
 نييماتقلا“ :تنرعلا ناين اضيأوب :ةيرظملاو: ةيتطتلا نين ةنتفلا :تمدتحا هتقف.هتالبلا ادع
 مهعمو هموق هئاول تحن مضي نأ ةيرضملا ميعز متاح نب ليمصلا عاطتساو ,نييدلبلاو



 ا

 نب فسوي ءاول تحت ربربلاو نويدلبلا برعلاو نوينميلا ىوضنا ا(نيب نويماشلا برعلا

 دختيو:فسويل سلدنالا ةيألو وكت نأ ١١59 ةنس نافرطلا قفتاو ءىرهفلا نمحرلادبع

 ١7١8 ةنس ىتح سلدنألا ىلإ ماظنلاو نمألا داع كلذبو اكرر هل اًراشتسم دل

 سلدنألا نم هتعاضأ ام ىلع ظافحلا ىلإ الو (اسنرف) ةلاغ ىف داهجلا ىلإ دعت مل اهنكلو

 كلا ام الود مه اوميقي نأ لاقلا ىراصنل صرفلا حاتأ مب ,ىربكلا ةيرب ربلا ةرجحم لا

 .رايدلا كلتب ةب مهلقاعم رخآ ةطانرغ .ةطقس .نأ ىلإ ةلواطتم نورك نيملسملا لضانت

 وهلا ”ةلودلا

 ةلودلا ىلع نويسابعلا ىضقي ىتح ةئاملا دعب نيئالثلاو ةيناثلا ةنسلا رخاوأ ىلإ لصن ال

 نوديري ال ييناكو ,ةيعامج حباذم ىف نييومألا ا انف اوضم دقو قرشملا ىف ةيومألا

 ةرشع ةعساتلا ىف ىومأ باش رف ءانثألا هذه ىف .ةيقاب ضرألا هجو ىلع مهنم اوقبي نأ

 .كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا نبا ةيواعم نب نمحرلا دبع وه ايقيرفإ ىلإ هرمع نم

 ىلع ضبقي نأو - لخادلا نمحرلا دبع ىّمُس كلذلو - سلدنألا لخدي نأ عاطتساو

 ةلودلا نأ تبثأ كلذبو .ةيلاوتم نورق ةثالث ةدمل هترسأ ىف اًيئارو هلعجيو اهب مكحلا مامز

 ةمصاعلا نأ كانه ام لكو سلدنألا ىف تماق دقف قرشملا ىف تطقس تناك اذإ ةيومألا

 .ةبطرق ىلإ قشمد نم تلقتنا
 ء ٍِع

 تاقلابلا ين / ريثكب ليلا لإ ةلوخدو ايقيرفإ ىلإ نمحرلأ دبع رارف طيحأو

 هيلا م ل ا ل ل 7 اع

 نايبلا سلدنألاب ةيومألا ةلودلا ىف رظنا )١(

 ةعومجم رابخأو ىناثلا ءزجلا ىراذع نبال برغملا
 مدلعألا "لاسعار. تزنملا نهب لوألا هقللاو

 ةبقحلا ءافلخ ىف ماسب نبال ةريخذلاو ءبيطخلا نبال

 عضاوم ىف بيطلا حفنو ةيومألا ةلودلل ةريخألا

 اهدعب امو ١١5/15 نودلخ نبا خيراتو ةفلتخم

 ةروشنملا ءاذجألا» ىنلدتألا 7 ءابنا قف نيقلاو

 هعمو ًاتيملاشو ىجحلاو ىكم روتكدلا قيقحتب

 دمحمل سلدنألا ىف مالسإلا ةلود عجارو .ناقيفر

 نسل الاوت ضوقملا خيرات ملاعمو نانع هللا دبع

 نمحر لا دبعل ىسلدنألا خيراتلا»و سنؤم نيسحل

 .ىجحلا
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 هلا ةليسرإ نا هيتخأ يضواو لاملا نم عاطتسا ام لمحو هاخأ نمحر لا دبع بحطصاف
 تارفلا روبعب هيخأ عم مهب ناك نيحو .املاس امهالومو اردب هالوم ماشلا ىف امل هنيع عضومب

 هنأ ناني ةحأ دق نيتلا ناكر. هنامالا انهدلع تضرر. .ةييسابعلا :ةوتج اهتقل
 فويس ىأر ٌيطاشلا ىلإ لصو نأ درجمبو ,تارفلا ىف هسفنب ىقلأف وه امأ .مه باجتساف
 هيتخأل هنيع ىذلا عضوملا ىلإ هجتاو .هسفنب اجن ن ١.: ها دحضف اغا شونت ىسابعلا دنجلا

 ايقيرفإ ىلإ اعرسم امهعم ىضمو .رهاوجو لام امهعمو هراظتنا ىف املاسو اردب دجوف ماشلاب
 .ةجنط نم برقلاب ةزفن ةليبق نم هلاوخأ دنع رقتساو ءربربلا لئابق نيب اهيف لقنتي ذخأو
 هذه عم قاستو .هالوم عم لظف ردبا امأ ماشلا ىلإ داعف لقنتلا لوط هايعأ دق ملاس ناكو

 ىف لسرأف نمح لا دبع رطخب سحأ برغملا ىلاو نأ امهالوأ معرب انو وطلما ةروطسألا
 معزتو ٠ امان ىف ةذلن ةليق: عم أ را ةنابخ نأ الول .هيبلاط دي ىف عقي نأ داكو ءهبلط
 نأ هتربخأ اهنأو موجنلاب ملع ىلع ناك كلملا دبع نب ةملسم هيبأ مع نأ ةيناثلا ةروطسألا
 ملعلا نم ءىش ىلع ةملسم نكي ملو .هدي ىلع رمألا ققحتيس نمحرلا دبع ريمالا

 ةلحرب لصتت ىرخأ ريطاسأكو نيتقباسلا نيتروطسألاك ةروطسأ ىه امنإ ,موجنلاب
 4 ةتنيو.نخرلا دبع ناش مظع نأ كعب قويت ها اهعضو اهعيمجو نمحرلادبع
 ل رىلاوم ىلإ ردب هالومب نمحر لا دبع لاسرإ نع ةريثك داش قاستو لهنا
 ىفو نيفص نيفص ىف هترسأ تدي املاط ىتلا ةينميلا ةباجتساو هل مهتباجتساو سلدنألا ىف ةيومألا
 سوي  ىلاولا ءاقلل اشيج اهيرتع نوكو سلدنألا نمحر لا دبع لخدو .طهار جرم

 ىف تامو ليمصلا رس او ايككيع ردتاو .ةبطرق فراشم ىلع ليمصلا هراشتسمو ىرهفلا
 .هفتح ىقل اهارق ىدحإ ىفو ةلطيلط ىلإ ٌرفف فسوي امأ انت نمنعلا

 لخد ةرجهلل ١7١8 ةنس ةجحلا ىذ نم رشاعلا مويلأ ىف راصتنالا اذه ءاسم ىفو
 ىف ةيومألا ةلودلا داليم العم دنجلا ف بطخو سانلاب ىلَصو ةبطرقب رصقلا نمح نم رلا دبع
 ناكو ءقشمد ىف هئابأ ةلودل اًدادتما ةبطرق ىف هتلود نوكت نأ ا لوا دخاو ةنيبلدنلا
 سلدنألا ىف هئاليتسا نم رهشأ ةرشع دعب نييسابعلل ةبطخلا هعطق كلذل هب دهم ام لوأ
 ضبقف 5 لوأ ىف هب اوروثي نأ نييسابعلا ةاعد ضعب لواحو .مكحلا ناجل وص ىلع

 ةقاطب مهنم لك سأر ىلعو (ةيعوأ) قيلاوج ىف اهعضو هنإ ليقو ءمهسوءر زحو مهيلع
 .روصنملا ىلإ اهلسرأ لب :ليقو ,ناوريقلا ىف نييسابعلا ىلاو ىلإ اهلسرأو همسأ لمحت
 نمح رلا 000 | ديب شي رت نقص نيحرلا دنع يبون قي لمح ىذلا نمل: لاقف
 . يح كليو .دافحأو ئانأ ىف ارو نوكي نأو هتيب ف سلدنأاب مكحلا تبت ىلع لمع
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 تاسلدنأ .ىلإ عزوتت نأو ةيلهألا بوزحلاو تابارطضالا نم نورق ةثالث ةدمل سلذنألا

 .فئاوطلا كولم دهعل ىرجطلا سماخلا نرقلا ىف ثدح امك .ةريثك

 نيينوهألا مهفالسأ مكح هدافحأو هؤانبأو نمحر لا دبع هيف ىكاح ىئثارولا مكحلا اذهو
 ةمزأ لكف ءاّدحأ مهمكح ىف نوكرشي ال نيدبتسم اًماكح - ميدنم اواو قدما قف

 ناك ذإ ,هففختو ىدادبتسالا مكحلا اذه كفطللا ىيل كناالا قب لما وضل عمو مصدر ايوكملا
 تاهجوب ذدخؤيو مط ٌعَمسي نأ الإ ةريثك نلاوعلا ق" نيوباي ةماقلاو ةانظقلاو نجلا ءاملع

 ةرازولل اًماظن سلدنألا ىف ىشني ىتح مكحلا نب نمحرلا دبع دهع ىلإ لصن الو .مهرظن
 مهئانبأل نوذختي قشمد ىف نويومألا ءافلخلا ناك ام وحن ىلعو .ةثيدحلا اهمظن هبشيب

 ف مهئانبأل نييدؤملاو نيملعملا هؤانبأو لخادلا نمحر لا دبع ذختا كلذك نيملعملاو نييدؤملا
 ملعلل اضيأو هلهأو بدألل سلدنألا ىف نييومألا ةياعر ىف هرثأ كلذل ناكو .ةبطرق
 ءانب ىف مهفالسأ ع اونتساو .مهنوعري قشمد ىف مهفالسأ ناك ام وحن ىلع هباحصأو
 ادع ارصق هسفنل هئانب نم ةرسألا دج ماشه نع فرعن ام وحن ىلع ةيدابلاب روصقلا
 52518 ةبطرق ىف هاكاحو .,ةفاصرلا ها ةفاصّرلا هامس ىداوبلا ىف قشمد نع

 ريبكلا اهعماجل هجاوملا هرصق ىوس ةبطرق ىلاهش اًرصق هسفنل ىنبف لخادلا نمحر لا دبع
 جراخ اروصق مهسفنأل نونبي هؤانبأ هعبتو ,هتاقوأ نم ريثك ىف ه هانكسلو هزنتلل هذخت |

 نمحرلا دبع ىدتقاو .نوبدؤيو اهيف نوجا مهئانبأل رود نونبي كلذك اوناكو :ةبط رق

 هدي عا رمل ”لظو .نوبكألا ةطررق عماج ءانب أدب دقو ,دجاسملاو غياوجلا ءان ل ةلالماب

 ىنبو ءهيلع قوفتي مل نإ ,قشمد ىف ريبكلا ىومألا عماجلا عراضي حبصأ ىتح هيف نوديزي
 ىرادإلا ميظنتلاب لخادلا نمحرلا دبع ىنعو .ةددعتم ىرخأ نادلب ىفو هيليبشإ ىف اًدجسم
 هذه ةمتت نمو .قشمد ىف نويومألا هفالسأ ىنعي ناك ام وحن ىلع ةيلاملا نوئشلاو
 ' ىعازوألا بهذم هذاختاو ,همساب اهيف ةلمعلا برضو ةكسلل اراد هذاختا هفالسأل ةاكاحملا
 كلذ ةمتت نمو ,سلدنألا ىف ءاضقلاو ىوتفلل اًساسأ ةرجهلل ١017 ةنس ىفوتملا ماشلا هيقف
 ناك 5 طبضلاب اهاع.قاسقلا فيقع ني.دعازلا دنع ةريزو. نس مدحت نا ةضيأ

 .ةرثف هدعب كلذ لظو ٠ مهءارزو قشمد ىف هفالسأ ىهبس

 ام وحن ىلع ةريثك ةيلخاد تاروثب - هدعب هؤانبأو - لخادلا نمحرلا دبع لغشو
 تناكو ةعيشلاو جراوخلا تاروثو قارعلا ىف ثعشألا نبا ةروثي قشمد ىف مهفالسأ لغش
 نييبح اينع اننرغ 2 تازيضع ةماابعو اك اه يبس ةلدع ةداح ناد نمل دنألا تارزت

 رهظت تذخأو ءربربلاو برعلا نيبو .نييماشلاو نييدلبلا برعلا نيبو ,ةيرضملاو ةينميلا 0



 نيا ا د 1 سوسو 1

 يبل مضئار عابنالا مارق نيداقجأو انا نم نيدل رلا ةيمغ حديد ةيصع
 ريغو اوبرعتسا نمم نويحيسملا كلذكو (نابسإلا نم ددحلا نوملسملا) ةملاسملا

 كلذ ببسب تبشو .ءنوروثي اوذخأو هب قحأ مهو مهدلب دلبلا نأب اودانت دقو .نيب رعتسملا

 .اعيمج نمحرلا دبع اهدمحأو ةلطيلطو ةيليبشإو ةجابو ءارضخلا ةريزجلا ىف تاروث هلك
 ,ةينابسإلا تارامإلا عم لامشلا ىف بورح كانه تناك ةيلخادلا بورحلا هذه بناجبو

 نكي تن وه ير :ةلنزيب نيو: عيتيم 'بركملا نق قشمد ىف هفالسأ ل رح اهوا لغو "

 .ةبطرق ىف هؤافلخو نمح رلا دبع عمص كلذك ةطنزيب دودح ىلإ هجوت تناك ةيفيص تالمح

 ىف تلغوت دق تناك ىتلاو ةالولا رصع ىف اهانيأر ىتلا حوتفلا ةكرح تفقوت كلذبو

 ىديأب ناك ام لك نمحرلا دبع ىلخأ ذإ .نورلا رهنو هبيتاوب ىتح ىبرغلا اسنرف ىبونج

 ناكو .سلدنألا نم هديب ام ىلع رصتقاو اسنرفب هينيربلا لابج ىلاش ضرأ نم برعلا
 اغلبو اينولاطق ةمصاع ةنولشربو ةطسقرس ايلاو امه نايب رع نايلاو هناطلس هيلع سفني

 سلدنألا وزغب هايرغأو برغلا روطاربمإو ةجنرفلا كلم ناملراشب الصتا نأ امهتنايخ نم
 عفر ىلإ رطضاو اليوط ةطسقرس رصاحو هينيربلا لابج محتقاو ملا/8/-ه 17١ ةنس
 كلت لالقتسال تدهم اينولاطق ىف ةيالو أشنأ نأ دعب نكلو .هدالب ىلإ داعو ابنع راصحلا
 هترخؤم ىلع نوضقني سنكشبلا نم مهؤافلحو نويسلدنألا د هتدوع داتا ىفو .ةقطنملا

 باز ةيبعش امتلك ندي ايف: كول رع هياركت ىذلا نالوو اهدئاقو. ىف اي زت اهرقزمز
 :ةالورب ةيسلم

 ةماعلا هضياي, دقو دنع. ذهعب اقع عا هتلخوبألا» ةعبم لخاالا ىعرلا يع قوتي
 سيلو .هنع اهاضر هرابتعا ىف عضي ناك كانه ىومألا مكاحلا نأ ىلع لدي امم ,ةبطرقب
 ريبدت ىف مهيلإ عجري نيرواشم وأ ءاهقفلا نم هل نيراشتسم ماشه ذختا دقف .بسحف كلذ

 ماشه لاجر دحأ ىلع مكح ةبطرق ىضاق نارمع نب بعصم نأ ىوريو .رومألا

 .هنع تجرخل (قرامإ) ىدعقم نع جورخلاب ىنرمأ ول هللاو :هل لاقف .هيلإ هاكشف مكحب
 ناك ىتلا ةيعرلا ةبطرق ىف ىومألا مكاحلا دادبتسا ةدح نم ففخي ناك وحنلا اذه ىلعو

 ىف نييومألا مايأ لاوط ايعرم كلذ لظو .نيدلا ءالعوأ ءاهقفلاو ةاضقلاو اهاشخي
 ءاشه شويج تلظو .ةيعرلا نيب ةثودحألا نسحو ةعمسلا بلط ىلع اصرح سلدنألا

 .ةرجهلل ١8١ ةنس ىفوت نأ ىلإ لامشلا ىف نييحيسملا تاروث ىلع ىضقت

 لوأ وهو ءهرمع نم نيرشعلاو ةسداسلا ىف ناكو .مكحلا هدهع ىلوو هنبا هدعب ىلوو ظ

 نم ءىشب ذخأي ناك همزح عمو .فالآ ةسمحخ هدهع ىف اوغلب ذإ ,ةبلاقصلا نم رثكتسا نم



 ا

 قيرطلا ىف هل سانلا ضرعت رثكو ,ةماعلاو ءاهقفلا هتريس بجعت ملو .ديصلل جرخيو وهللا

 ىف ىلغت هيلع بضغلا لجارم لعج امئ .ءاهقفلا نم ارفن ٠ يح ل يلصق :تايلاب

 تلمشف تعستاو .ءاهقفلا اهدوقي ناك اهب ونج ىف هدض ةروث ترجفنا نأ ىلإ ةبطرق

 ةبلاقصلا نم هدنج مهيلع طّلسف .هلزعب بلاطت هرصق وحن بعشلا عومج تكرحتو .ةبطرق

 اشم وتلا نشوورلا اومتهو قارحإلاو مدهلاب مهرود ىف مهوعبتو نيريثك ءامد اوكفسف

 ,ةبطرق نم اوجرخي نأ ىلع نيرئاثلل نامألا مكحلا نلعأ مايأ ةثالث دعبو .اهزكرمو ةروثلا

 ثلاث روهمجو لاهشلا ىف برحلا راد ىلإ ناث روهمج جرخو ,ةلطيلط ىلإ روهمج مهنم جرخف

 ىلاو رهاط نب هتادبع مهزنأو ءافلأ رشع ةسمخ وحن غلبي ةيردنكسإلا ىلإ رحبلا بكر

 نإ ىلإ ايه تلط ةيمالسا ةلرؤااهبف اب اشياوبنالا ١١ ةنييب هضوز# قرت دن د نوماقللا يضم

 برحل ةحئار ةيداغ ىنتام مكحلا شويج تناكو .ةرجهلل 0٠ ةنس نويطنزيبلا اهداعتسا

 ةنولبنب ةنيدم ىلع ءاليتسالا ةقنو ةدايقب سنكشبيلا عاطتساو .ءلامششلا ىف نييحيسملا

 ةنس ىف ترصاحو :ةقنو» انا قف ةيقاووب كلل ةرابثا مهتكلمم دتتيخت ىم اوماقأو ١/817 ةنس

 ىديأ نم عاض كلذبو .ةفينع ةمواقم دعب تطقسو .ةنولشرب ةنيدم ةيسنرف تاوق

 دهع ىف عاض دق ناكو ,ةنولبنب ميلقإ عاض امك ةينولاطق ميلقإ ىقرشلا لابشلا ىف برعلا

 مكحلا نإ برغملا ىف ديعس نبا لوقيو .شيروتشأو ةيقيلج ميلقإ لخادلا نمحر لا دبع

 ةسايسلا نسحو طبضلا ةدوج نم عمج ام ىلإ امادقإ سلدنألا ىف ةيمأ ىنب دشأ نم ناك

 7١5 ةنس ىفوتو ,ةلودلا ديطوتو ءادعألا رهقو كلملا دش ىف ىسابعلا روصنملاب هبشي ناكو

 .ةرجهلل

 هدج نيب هطسوتل طسوألا نمحر لا دبع ىمسيو .نمحر لا دبع هنبا هنم دهعب هدعب ىلوو

 ةراضحلا سسأ تلماكت هدهع ىنو ءرصانلا نمحر لا دبع هديفحو لخادلا نمحرلا دبع
 نيدلا ىه كانه رارقتسالا ف تذخأ اهسسأ نم سسأ ةثالث تناكو ءسلدنألا ىف ةيب رعلا

 ةيانعلا ىلإ تعراس دق سلدنألا تناكو ملعتلاو ملعلا ىلإ هتوعدو ةيبرعلا هتغلو فينحلا

 مضو «لئاوألا مولعب ةيانعلا ىلإ طسوألا نمحر لا دبع اهعفدف .ةينيدلاو ةيوغللا مولعلاب

 روصقلا ءانبب فغش ذإ .ةيسلدنألا ةراضحلل ىداملا بناجلا وه اعبار اساسأ كلذ ىلإ

 نمل دنالا لإ ولم: نافتلا لمع م نويسلدنالا .ةاكاجو. ةرخاقلا اهشايوو: اهتاثأو

 نيوكت نم عمتجملل لمتكا ايف سماخ ساسأ كلذ ىلإ مضناو .هفئارطو قرشملا سئافن

 ظ لوأ ىف ةبطرق ىلع ىلصوملا قحسإ ذيملت ىنغملا بايرز دوفو قيرط نع ىراضحو ىنف

 يلدتالا عمتجملا ىف هثبو ىقيسوملاو ءانغلل ةضهن كلانه هتدايقو نمحر لا دبع ريمألا دهع ْ
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 .ةئيهاو لكأملاو سبلملا ىف ةديدج ةيراضح بناوج

 ] سا عضو ىذلا وهو .همساب مهاردلا برضو ةكسلل اراد ةبطرقب نمحر لا دبع ىنبو

 هل لعج ءارزو سلحي ذختا ذإ هدعاوق طبضو مكحلا ميظنت ةهجو نم ةسلدنألا ةراضحلا
 ىلع هيف نوسلجي هرصق ىف اتيب ءارزولا نم هيسوءرملو هل لعجو ,بجاحلا مساب اسيئر
 ةلودلا نوئش نم نأشب مهنم لك صتخاو .مهنيب ىروش رمألا لعجو .ةدضنم شرف
 نايح نبا دعو .برحلا وأ روغثلل ريزوو ماظملل ريزوو نزاخلا ىمسيو لاملل ريزوف
 لكو .ايموي مهسيئر عم نوعمتجي ءارزولا ناكو .همايأ لاوط رشع ةتس مهب غلبو هءارزو
 نإ ,ريمألا ىلع بجاحلا هضرع رمأي اوضق اذإو .اهيف نورواشتيو هلئاسم ضرعي مهنم
 نمح ر لا دبع ىنع ام 8 ىلعو .هيف رظنلا ةداعإل ءارزولا سلجم ىلإ درالإو اهبف هلبق
 | ,روغتلا ةطخو ماظملا ة ةطخك ةدحاو ةطخ ةطخ ةرازولل نوكت دقو .ءططخلاب ىنع ةرازولا ميظنتب
 ةطخ هيليو .ةبطرقب ةعابجلا ءاضق ةطخ اهلجأو ءاضقلا ططخ ططخلا مهأ تناكو
 دقو) ىطسولا ةطرشلا ةطخو ,مهسفنأ نع هودرو ماكحلا هبارتسا اهيف درلا بحاص

 ' ىف هاجلاو بصانملا باحصأ ىديأ ىلع برضلا اهبحاصل ناكو (ىربكلا ىمست
 بحاصل قوسلا ةطخو .ةماعلاب اصاخ اهبحاص ناكو ىرغصلا ةطرشلا ةطخو ,تامالظلا
 .ةلودلل ىرادإلا ماظنلا نمحرلا دبع مكحأ هلك كلذبو .قاوسألا ىلع فرشملا ةبسحلا
 سلحي ىلإ عوجرلا دعب الإ رمأ ىف ردصيال ناكو .اهمايأ ةياهن ىلإ هدعب ماظنلا اذه لظو
 هلك كلذبو .مهتروشم نع ديحيال ءاهقفلاو ةاضقلا نم نوراشتسم هل ناكو .ءارزولا
 ءارزولا سلجم قيرط نع مكحي مكاحلا حبصأ ذإ ,ةبطرق ىف ىومألا مكحلا دعاوق 5
 ءايأ همايأل لاقي ناكو .ريبك دح ىلإ ايروش كانه مكحلا لعج ام ,نيدلا لاجرو ةاضقلاو
 بونجلا ىف نيقاور ةبطرق عماج ىف دازو .ءاخرو نما نم اهيف سانلا لمش ال سو رعلا

 .هيراوج اهئانبب هلثم علوتو ,ةريثك عماوج سلدنألا ىف ىنبو

 ل تاونس عبس تلظ (ةيسرم) ريمدت ىف ةيرضملاو ةينميلا نيب ةنتف تبشن همايأ ىو

 كلج هوتي ناك اناتعاو :لاتلا قف ةيحسبلا نرد ههويشم كناك ام اريتكو تدخلا نا
 ءىطاوش (ةوانيدنكسإ ناكس) نامرونلا ازغو .ةريثك مئانغ منغيو هسفنب تالمحلا
 الاول تنم قه وتفضل ةئير ركل ىف: داو: ةلومتعا نتعب :ةيبيرغلا نينلدتالا
 روطاربمإ هيلإ لسرأو .طيحملا ىلإ مهولف تلوو هداوق مهب لكنو .ةيليبشإ ىلإ ريبكلا
 ىف ىضق هنإ لاقيو ,ةلئامم ةيدهب لازغلا ىيحي ىبطرقلا رعاشلا هيلإ لسرأف ,ةيدهب ةطنزيب

 نيترافسلا ىف حجنو .نامرونلا كلم ىلإ ةيدهب هلسرأ داع انو ,تاونس ثالث ةطنزيب |
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 طيحملا ىلع روغثلا ةسارحل لوطسأ ءانبب طسوألا نمحر لا دبع ىنعو ءاعيمج نيتدافولا وأ ظ

 ةقرونمو هقرويم رايلبلا رئازج 715 ةنس هب حتفو يموت رحبلا ىلعو ىسلطألا

 ةفايأ رخاوأ ىفو :ظطيشسوتملا رحبلا لحاس نم ةبرقم ىلع ةيديرم ركل هناينب هل ركذُي اممو ظ

 صعب اوراثأو .نيملسملاو مالسالا دض ةينيد ةنتف ىراصنلا رابحأ نم نوبصعتملا لعشأ

 ىف قبب ل :اذإ قكي ةتاسدقعو .فيتحلا نيدلا تسب قورها 'اوناكف بايقلاو- نستلا

 ةبطرق ىف ىسنك عمجم دقع ةفقاسألا سيئر ىلإ نمحر لا دبع بلط عزنم ربصلا سوق
 بس ميرحتو ءاقمحلا ةنتفلا هذه راكنتساب ارارق ردصأو عمجملا دقو ,ةنحملا هذه ىف رظنلل
 .ةرجهلل 54 ةنس ىف هبر ءادن ىبل نأ نمحر لا دبع ثبلي مو .رومألا تأدهو .مالسإلا

 71077 دلي هئافو» دج ىملدتالا ىف هقرافإ :تلاطو دقن ديع دمحم هنأ ودعي لوو

 ةادألا بيترت ىف دازو ,ةريسلا نسح ثيدحلا لهأل ارثؤم مولعلل ابحم ناكو .ةرجهلل

 لماعي هئابأ لثم ناكو .هدهع ىف نيرشعو ةثالث اوغلب ىتح ءارزولا نم ارثكتسم ةيموكحلا

 بصانم ىف مه اناسل ةيبرعلا اوذختا نم مهنم نيب رعتسملل حسفو ,ةنسح ةلماعم نييحيسملا

 ةلوقلا .ةهذلا لها نم بئارضلا 0 ل وتعني ا ني ىسموتل هيه كالذ نم .ةلودلا

 ايلا ادم نيمالا قضتما هلا لكبر يالا ندضو ملسأ نأ كيلي لو: 965 ةنيمدل اتاك

 كلذ حبصأو .نيفظوملا عيمج ىفعأو هافعأف .دحألا موي لمعلا نم ةينارصنلا هقانتعا

 هيتراغ ناموؤنلا اغا 18:8 ةنشنو .ىنلدنألا مق اناعب ع وانس نبا لاوقز كف

 رحبلا ىلع ةيقرشلا اهئطاوشو طيحملا ىلع ةيبرغلا ٍسلدنألا ءىطاوش ىلع ةيناثلا

 . سدت ألا لع ةراغإلل كلذ دعب اودوعي ملف مهب لكنو لوطسألا مهّدصو طسوتملا

 ةروث اهتمدقم ىفو .تاروثلا ترثك اك دمحم ريمألا دهع ىف بورحلاو نتفلا ترثكو

 نوصفح نب رمع ةروثو 75١١ ةنس برغلاب سويلطب ىف ىقيلجلا ناورم نب نمحر لا دبع
 (ددجلا نيملسملا) ةملاسملا نم ةديدج رصانع تاروثلا هذه ىف لخدو 7717 ةنس ةقلام ىف

 راوثلا ءالؤه ىلإ ىراصنلا تزيحتو (نابسإلا نم اوملسأ نم دافحأو ءانبأ) نيدلوملاو
 تلظو .اننطوو اندلب اهنأل سلدنألا مكحب ىلوأ نحن نولوقي برعلا ىلع ابْلِإ اوراصو
 نتفلا هذه ىلع ءاضقلا لواحت دمحم ريمألا شويج تلظو نيتمدتحم ناتروكذملا ناتروثلا

 دازف ناينبلاب افوغشم ناكو .لامشلا ىف نييحيسملا برحل نيح ىلإ نيح نم اهجورخ عم

 .ةبطرقل ىبرغلا بونجلا ىف اقينأ ارصق هسفنل قبو ,ةماخف هئابآ روصق

 نب رمع برحب امهيف لغش نيماع ةدمل رذنملا هنبا ,سلدنألا مكح ىف اًدمحم فلخو

 .ءانثأ هافاو لجألا نأ ريغ ءاويق ةريقدسو لفل ايو هر قدس نوي ان فلق نوضنحخ



 ب

 ناكو :هدعب ةرامآلا ىكوو ؟68/!1: ةنس رفص ىف ةبطرق ىلإ هللا ديغ هوخأ هب داعف ءناضحلا

 لفحي هسلجم ناكو .ةماعلا عم ةعامجلا ةالصو دجهتلاو نآرقلا ةوالت نم رثكي هللا دبع

 ىف رظنلاو مهعاقر ذخأل هرصق ىف اباب ةماعلل حتفو .مولعلاو بادآلا لهأ تاقبطب

 اديدش اقافت تمقافت نتفلاو تاروثلا نأ ريغ .هدهع ىف ةيعرلا تشعتنا كلذبو.مهتامالظ
 نيب ةروثلاو ةنتفلاب اهعيمج تجام ذإ .سلدنألا روك معت تداك دقل ىتح :ةعانأ

 قا بوعلي ري ولا كيو ا ةيثاث ةهدع ف فرعلا ني هه نمد قراضتلا و. ةملاسملاو: قيذلوملا

 نوصفح نباو ىقيلجلا ناورم نب نمحر لا دبع قروث بناجبف ضعبو مهضعب برعلا نيب

 ةيسرم ةروكب ةقرول ىف حاضو نباو ةجاب ىف داوجلا ىبأ نب كلملا دبع تاروث كانه تناك

 ءاقثأ وت لي يعنم ق نوقلا ىد ىنب لاثمأ ربربلا نم راث نم ىوس .نوريثك امهريغو
 هللا دبعو رذنملا هينبا دهع لاوطو دمحم ريمألا دهع ىف تدتما ىتلا تاروثلاو نتفلا هذه

 ضوحلا تلمش ىتح هتكلمم ةعقر عسوي نأ ةقلالجلاو نويل كلم ثلاثلا سنوفلا عاطتسا

 نكساو «نيتانكلاو ةريدألا نما رك | ديه هب اهناو هجاتلاو ةييودلا ربت نيب نيمملا

 ءاجرأ نم هيلع اومدق نيذلا نابسإلا ىراصن نم نيبرعتسملا ةديدجلا ىضارألا هذه
 .ةرحيلل +: ةضس هللا .كمع» قوثو: سلدنالا

 هللادبع ريمألا نأ ودبيو ءاهتدحو اهيلإ ديعي مزاح ىوق مكاح نم سلدنألل دبال ناكو
 وه هيدي ىلع هعنص هل ديفحل هتياعرب هتدع رمألل دعي هلعج امم قمع ىف كلذب رعش
 ياش ناكو .دنجلاو ةيعرلاو ةيشاحلا بولقو هبلق كلمي ناكو .هدهعل ايلو هذختا .نمحرلادبع
 رون اهتعدتس قوت وتلا ةرثك عم ىنلدنألا قار اهل اهو( ةننم نو زشكو ناقتثا هل

 ةنس لوأ ىف اشيج هيلإ داقف ,مجعلاو ةملاسملاو نيدلوملا نم مهداق نمو نوصفح نب رمع

 ىلع ةقلام نم برقلاب رتشبب ىف هتروث زكرم ىلإ هقيرط ىف ىلوتساو همكح ىنس نم
 مو .ةقلامو ةنوذشو ةيليبشإ هتعاط ىلإ درو ةيلاتلا ةنسلا ىف هيلإ ةركلا داعا و. اهصخ ناعم

 7١0 ةنس ىفوتو .هيلإ دايقنالاو هتعاط نالعإ نم ةئلاثلا ةنسلا ىف ارفم نوصفح نبا دجي
 ىلع ىضقو نمحرلا دبع ىلع هؤانبأ راثو ءرتشبب ةسينك ىف نفد ذإ رصنت دق ناك هنأ نيبتو
 نوصفح نبا ةثج اهنم جرختساو .دجسم ىلإ ةدلبلا ةسينك لوحو ١4 ةنس ايئاهن مهتاروث
 ىبرغ ىلإ كلذ دعب نمحر لادبع هجتاو .هتعاط ىلإ هعيمج دالبلا بونج داعو ,ةبطرقب هبلصو
 لك يمرغلا :ناتك قضا3ةذبب لخدت لكت لو قتلا قاوم نع نيعرلا ديغو ىنلذألا
 ةركف نمحر لا دبع احم كلذبو .اهميلقإ ىف نادلبلا عيمجو ةلطيلط تملستساو ,ملستسا دق
 " نضر هيك م لوألا كلا وقتل لدهدكاو ماكرو نما ىف تدت غو سل دنالا ى ةروثلا
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 ةقلالجلا اتكلم ءالولاب هل تنعذأو لامشلا ىف نابسإلا نييحيسملا نم هرواج نم ىلع هتبيه
  امههكولم هتّدَس ىلإ عزفو .فالخ نم اههنيب أشني ايف عاطملا ٌمكحلا هنم اتذختاو نييلاتشقلاو
 ةلمحم ةريثك تارافس اهنم تدفوف ءابروأ ىف هتيص راطو .هاضر نوسمتلي امههؤارمأو

 كلم ويهو ةينامرجلا ةكلمملا روطاربمإو امور ىف ابابلاو ةطنزيب روطاربمإ نم :ايادحلاب

 ايف - حبصأ ىذلا ودلق :اسنفورب زيكرامو ايناكسوت زيكرامو ةنولشرب تْنوكو ةجنرفلا
 تياكو ."" ةيكف تالئخ نرصق قل. تارانسلا هذ نفعت تاكو .ابلاطبا :لغ اكله عدف

 ىف ةيمتسرلا ةلودلا ىلع تضقو ليلقب همكح ليبق ناوريقلا ىف تماق دق ةيمطافلا ةلودلا
 اوعيطتسي ىتح ىصقألا برغملا ىف ةسرادألل حالسلاو لاملا لسري ذخَأَف طسوألا برغملا

 نلعأ دقو هركف بقاثب ىأرو .ةتبسو ةجنط ىلع ىلوتساو نييمطافلا هجو ىف فوقولا

 نأ برغملا ىف دوجو نييسابعلل دعي ملو ناوريقلا ىف ةيمطافلا ةفالخلا ىدهملا هللا ديبع
 نينمؤملا ريمأ بقلب بقلتو 7١7 ةنس رخاوأ ىف نيملسملل ةفيلخ هسفن نالعإ ىلإ ردابي

 ناطلسل عضخت اليوط تلظ نأ دعب ىبرعلا ملاعلا نع سلدنألا لصف كلذبو .رصانلا
 تلماكت كلذبو .ايقيرفإ ىف صلقتي ناطلسلا اذه ىأر ذإ .هلبق ىحورلا نييسابعلا
 دجاسم ىف سانلا ىلع ءىرق اروشنم كلذ ىف ردصأو .ةيسايسلا اهتيصخش سلدنألل
 نبا ةديقعل ديدشلا هراكنتسا عم ,ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةرصنب هكسق نلعأ هيفو ءسلدنألا

 نيب هتديقع ىف جزم دق ناكو ءنيتنس وحنب هروشنم دعب ىأ ١4" ةنس ىفوتملا ةرسم
 .ةيفوصلاو :ةقسلفتلا وب كلا زاعملا .يقذام

 ىلع ءارهزلا ةنيدم هدنجو هيشاوحو هسفنل ىنب نأ كلملا ةهبأب رصانلا ءافتحا نم غلبو

 هل أشني ملو .هئاهبأو اهب هرصق ىف قنأتلا ةياغ قنأتو .ةبطرق ىلع لطملا سورعلا لبج حفس
 ضعبو هنوئشب مايقلل ةافكلا ضعب هل راتخاو ناتسبب انورقم ارصق اهيف هل ىنب الإ دلو .

 بونجلا هاجتا ىف هيلإ فاضأف ,ةبطرق ىف عماجلا دجسملاب ىنعو .هميلعتو هتيب رتل نيملعملا
 هتاءاشنإ نمو .اعيدب ابارحم هب ماقأو ةيناوقاو هتفرخزو هدمعب ىنعو .همجح تفعاض ةدايز

 .لامشلا ىف ةقلالجلاو ةّرابن ىتكلمم ةهجاومب طسوألا رغثلا ىف ماس ةنيدم هؤانب ةمخضلا

 :طظيوتملا زعبلا لع ةيرملا :ةنيده اضيأ يو. .كاتخ ةديباجملا نكويجلل اكرم نوكتلا
 ٠ رارتتسلالا نم اك حاتأ ام: «نيلدنألاب رم دهع ملخأ هدهعدعو.هلوطسأل ةدعاق نوكتلا 1

 .امهدعب امو ١7/4, ١77/99 نودلخ نبا خيرات كلذ ىف رظنا )١(

 : "08/5 صضايرلا راهزأو .ءاهدعبامو 5
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 ةسايسلا ىف هتكنح كلذ ىلع هتناعأو .ةيب رعلاو ةيب رغلا لودلا نيب ايلعلا ةلزنملاو ةدحولاو
  قلخ هناعأ اك .داوقلا رايتخاو لاجرلا ءافطصا ىف ةقيقدلا هتربخو مكحلا ريبدتو

 نم ملستسا نم لكل دهعلاب ءافولاو ةردقملا دنع وفعلاو حماستلا نم ميرك ىبرع ىمالسإ
 ةتسو ةنس نيسمخ تقرغتسا ذإ 6١" ةنس ىلإ همكح ةدم تلاطو .ةلماعملا نسح عم راوثلا
 نم ةليوطلا ةدملا هذه ىف هل َتْفَص ىتلا رورسلا مايأ دّدع هنإ لاقيو ءمايأ ةثالثو ها
 انوي وقع" ةعيرا تناكف .:ةفكح

 تلظو .هرمع نم نيعبرألاو ةعباسلا ىف ناكو رصنتسملا مكحلا هنبا هنم دهعب هفلخو
 .جراخلاو لخادلا ىف اهتبيه كانه ةيومألا ةفالخلل تلظو ةدحوم هدهع ىف سلدنألا
 لواحو .ةيطرق ىلع دفت ابروأ كلاممو لاهشلا ىف ىراصنتلا كلامم !''تارافس تلا
 ىَف 5679 ةنس هشويج تلغوأف هدالب ىلع ةراغإلا نويل ىف ةقلالجلاو ةنولبنب ىف سنكشبلا
 دادمإ ىف هيبأ ةسايس عباتو .ةبطرقل امهئالو نالعإ ىلإ ةدوعلا ىلع اهقمع راو: انهدشارأ
 داع هدهع ىفو .نييمطافلا دض دونجلاب مهدمأو .حالسلاو لاملاب ىصقألا برغملاب ةسرادألا
 رحبلا ىف ةيقرشلاو طيحملا ىف ةيبرغلا سلدنألا ٌنطاوش ىلع ةراغإلا ىلإ نامرونلا
 فغشف هناي ىف ءالعلا هدهعت دق ناكو .اقرشو اًبرغ لوطسألا مهب لكنو طسوتملا
 ةيانع ىنُعو ,ىربك ةعماج ىلإ هدهعل ةبطرق عماج لاحتساو اهناولأ فالتخا ىلع مولعلاب
 ىف عقوو . .اهمتأف عماجلا ىف ةدايزلل هماتإ لبق ىفوت وأ ناكو .رصقلا ةبتكمو هتبتكمي ةعساو

 اًريغص الفط لازي ال ناكو ديؤملاب بقلملا ماشه هنبال هدعب نم مكحلاب ىصوأ ذإ ريبك طخ
 تاححلا مكحل ةلودلا ضرع كلذبو "553 ةنس هتافو نيح هرمع نم ةرشع ةيناثلا ىف
 .اًعيرس اهب لزنت نأ دبال ةلزلزل ىلاتلابو ءايصوألا

 ايف ةعم تكرشأو هنأ بحاح :نوسعلا: دعم هتفالقع لوأ .ق.:ديؤلا» رمان. خاقز
 دق ناكو ةبطرقب ا رماع ىبأ نب دمحم همأ «حبص»

 ةدرقتل اني رج دع داو ةدارإلا عقاومب مايقلاو ةمدخلا نسحب مكحلا دهع ىف اهيلإ فلدزا
 ناعتساو ؛ةميظعلا لاومألا نم يعدي ىف ام ذخأو ةبلاقصلاب ىفحصملا ىرغأف ,ةباجحلاب

 رفعجب مث .هنجس ىف كله ىتح هنجسف رفعج ىلع ملاس ةنيدم بحاص بلاغ لطبلاب

 | مشاه نب نمحرلا دبعب مث بلاغ ىلع طسوألا برغملاب بازلا ريمأ ىسلدنألا ىلع نب
 ديدش افلختم ديؤملا ناكو ,ةباجحلا هل تصلخو .نمحرلا دبعي كتف مث ءرفعج ىلع ىبيجتلا

 اهدعب امو ١غ نودلخ نبأ خيرات عجار (١(

 .اهدعب امو ماي ضايرلا كاكاو
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 رصق ىف ةنزتخملا لاومألا ّلقنو ,مكحلا ىف قلطملا ناطلسلاب درفناف .هليلا دح ىلإ فلختلا
  ماشه ةفيلخلا لزع ىف ركف هنأ سورعلا طقن هتلاسر ىف مزح نبا ركذو .هراد ىلإ ةفالخلا

 . يرق «نيض راسو نيديو» نيب اوفلتخاف'ءاهقتلا ىف ارقن ناشتياو هةنيلخ هسقن' بيصقو» ٠
 هيف عمتجي حووبسألا مايأ دحأ ىف فورعم سلم هل ناكو .روصنملا هبقلب ىفتكاو كلذ نع
 ىف هوناعأ افالآ مهنم مدقتساف ءربربلا نم اشيج هسفنل ذختي نأ ىأرو .ملعلا لهأ ىلإ
 هتاوزغ نإ لاقيو .نويل باحصأ ةقلالجلاو هّرابن باحصأ سنكشبلا دض ةريثكلا .هتاوزغ

 ىلع "لال ةنس اهادحإ ىف ىلوتساو ,نيسمخ ىلع لب ليكو هوزغ نيرضع لع تبرأ
 ظ .ةنولشرب

 نوكيس ذإ ةبطرق ىف هلزنأ ىذلا ىربربلا شيجلا هنيوكت ىف رماع ىبأ نبا أطخأ دقو
 ةلودلا ىلع ءاضقلاب تهتنا ةبقاعتم نينس تلاط ىتلا اهتنتف ىف ءىس رثأ - دعب ايف - هل
 ىف ملاس ةنيدمب 5١97 ةنس ىفوت | هميم نب شعور اهنم وماغ ىبأ نبأ ةلود تمادو :ةيومالا

 ,رفظملاب بقلملا كلملا دبع هنبا ديؤملا ماش هدعب ةباجحلا ىلوتو .دالبلل طسوألا رغثلا

 قاونغاف ةقاززو ةقفلا هنعا تكس نمانلا نأو» نيل دئآلل ةطيض سعت نايس نبا: هوو
 عاطقلا نبا هرهص مارو .ةنيمثلا فحتلاو قالعألا سئافن تعفتراو ةيهافرلاو بساكملا
 وزقلا كو داهملا قدها ةريس, ناسو :ةلتقو كل“ نطقف:ةلودلا ةكزآ .لخ ءالسينالا
 هل ةريبك ةوزغ ىف ىفوتو !91/ ةنس نيريخألا ةمصاع ةنولبنب لتخاو سنكشبلاو ةقلالجلل

 دنيقت لع ادعت فاكر رضاتلاب قلل ىعبرلا ديس وخا ةباحشلا ن هنلكو 43
 باب - ديعس نبا لوقي امك - هنم حتفنا ذإ .سلدنألا لهأ ىلعو ماشه ديؤملا ىلعو
 ل فينحلا نيدلا ىف انظر ةقدتوو ايرش هيف كمهنا امل ءسومانلا دسفو ىمظعلا ةنتفلا

 ءلامشلا ىف نييحيسملا برحل جرخو .لعفف هدعب دهعلا هيلوي نأ مهم بلطو العفو ظ

 دنج هاقلتف رمألا كرادتيل ةبطرق ىلإ عجرف ,ةلطيلط ىف ناكو ,ةيومألا ةرسألا هيلع تراثف
 .رماع ىنب ةلود تهتنا كلذبو ,.0 ةنس ىلوألا ىدامج ىف همذ اوكفس

 نب رابجلا دبع نب ماشه ني دمحم ةعيابمو ديؤمل ايل لكك نع ةيمأ وت نقلا
  دنج ةبصانم - ةيور ريغب - ارق ا ناكو .ىدهملاب هبيقلتو رصانلا نمحر لا دبع

 2 نب ناميلس نب مكحلا نب ناييلس ةبطرق رهاظب مهب عمتجاف .ءادعلا ربريلا نم نييرماعلا

 اوضبنو نا هوبقلو ةرجهلل ٠ ةنس لوألا عيبر ىف هوعيابف ,رصانلا نمحر لا دبع

 عايض ف قد نيفسإ كرا كلذ ناكو .هورصنف ةقلالجلاب رصنتسا كانهو ةلطيلط ىلإ هب
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 مزهو ءاهلهأ ةفاك ىف ىدهملا مهيلإ زربو ةبطرق ةقلالجلا عومجو رب ربلا رصاحو ,سلدنألا

 - نيعتسملا لثم - ةقلالجلاب ناعتساف ,ةلطيلط ىلإ اهرثإ ىلع رف .ةقحاس ةيزه هراصنأ عم
 هبجحو .هتفالخ ىلإ اًماشه اوداعأو هولتق رصقلا لهأ نأ ريغ .ةبطرق لخدو .هوناعأف

 ثعبو .هودميل ةقلالجلا ىلإ لسرأو ةبطرق نيعتسملا عم رب ربلا رصاحو ء.ىبلقصلا حضاو

 نب روصنملا اهيلع ىلوتسا ىتلا ةلاتشق روغث نع مهل لزانتلاب حضاو هبجاحو ماشه مهيلإ
 ماشهب اوكتفو 207 ةنس ةبطرق ماحتقا ربربلا عاطتساو .نيعتسملا اوبلي ملف ءرماع ىبأ

 .مكحلا ناجل وص نيعتسملل داعو .ديؤملا

 ,ةيولعلا ةسرادألا ةرسأ نم امهو مساقلا هوخأو دومح نب ىلع ربربلا داوق نم ناكو

 ىف لظو .ءارضخلا ةريزجلا ىلع مساقللو اهلمعو ةجنط ىلع دومح نب ىلعل نيعتسملا دقعو
 ىفكيو .تاموئشم اداذش اهلك تناك رهشأ ةرشعو تاونس تس هتفالخ لاوط مكحلا

 ةبطرق دومح نب ىلع مجاهي ذإ 207 ةنس ىتح ةقلالجلا اهتّبثو اهأشنأ نأ اًمذو الذ هتلود
 رفو ةبطاش ىلإ رف دق ىبلقصلا حضاو ناكو .نيعتسملا لتقيو مكحلا ةادأ ىلع ىلوتسيو
 ثبلي ملو ءةيناد مهنم ةعامج تلزنو ةيسّرمو ةيرملا ىلإ ناريخ ةماعزب ةبلاقصلا نم ريثك
 ىف هعزانو ءنومأملاب بقلتو مسأقلا هوخأ هفلخف 204 ةنس هولتق نأ دومح نب ىلع ناملغ

 ٌرفو ىلتعملاب بقلتو ةبطرق ىلع ىلوتساو ةتبسل اّيلاو ناكو ىلع هيخأ نبا ىيحي 2١7 ةنس
 ىلع ىلوتساو ةقلامب ىلتعملا قحلو ةبطرق ىلإ ربربلا ضعبب داعو ةيليبشإ ىلإ نومأملا
 نب ماشه نب نمحرلا دبع اوعيابو ةبطرق لهأ نومأملا ىلع راثو .ءارضخلا ةريزجلا
 دمك نم انوي 217 نفع .ةفاقلا هيلع يتوق فيمن ريوتلا هيرقو 8115 ةئيسوايملا نبع

 ىفكتسملا بقلتو رصانلا نمحر لا دبع نب هللا ديبع نب نمحر لا دبع نب دمحم اوعيابو
 ريسأ ناك ذإ صقنأ الو هنم طقسأ ةنتفلا مايأ ةفالخلا ىسرك ىلع سلجي مل هنإ لاقيو هللاب

 ثبلي ملو .ءارهزلا ىف رصانلا هدج روصق ةيقب تلصؤتسا همايأ ىفو .ةولخلا رهاع ةوهشلا
 تامو ىفكتسملا برهف .ةبطرق ىلع ءاليتسالل 6١5 ةنسا كرحت نأ دومح نب ىلع نب ىيحي

 اوعيابو 2١7 ةنس ةبطرق لهأ هيلع راثو .رومألا ديلاقم ىلع ىبحي ىلوتساو روغثلا ضعبب
 راس مث ,ماوعأ ةثالث روغتثلا ىف ددرتي لظو رابجلا دبع نب كلملا دبع نب دمحم نب ماشه ٠

 .ىف ةيومألا ةلودلا تهتنا كلذبو ءاهلهأ هعلخ 277 ةنس ىفو .ٌدتعملاب بقلتو ةبطرق ىلإ

 :ىسل دنالا
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 ةطانرغ ىف رمحألا ونب - نودحوملا - نوطبارملا - فئاوطلا ءارمأ
 0فئاوطلا ءارمأ (أ)

 أشنو .هؤافلخو ىومألا تيبلا ءارمأ سلدنألاب هداش ىذلا خماشلا حرصلا ضقت
 ءارمأ ماظنب ىمسملا ماظنلا مايقو اهامعأب ى ربكلا اهندم لالقتساو ةلودلا ككفت كلذ نع

 رب ربلاو برعللو قرشلا نادلب رثكأ ةبلاقصلل ناكف نادلبلا كلت مستقت ةفلتخملا رصانعلا

 ىراضح روط ىلإ ىدأ اسفانت نادلبلا هذه تسفانتو .بونتجلاو برغلاو ةطسوملا نادلب

 ايف براحتت تذخأ هسفن تقولا ىفو .ملعلاو بدألا ىف ةعساو ةضهن ىلإ ىدأ امك قار
 لاشلا ىيحيسمل ارغاص ةيزحلا ىدأ ءارمألا كئلوأ صعب نأ كلذ نم ىهدأ لب ءاهنيب

 مهأ دنع يلق فقر ننلمملا برقا سلدنألا دادرتسا ةركف مهسوفن ىف ىوق امم

 :تارافالا هذه: :اهيف تن وكت ىلا: نما '

 مهرابتخا عقوو اهتالاجر رابك وأ اهيف الملا عمتجا دقو ةبطرق اهدنع فقن ةنيدم كلواؤ

 ٌىروهمج ماظن اهيف سّسأت كلذبو ءاهمكح ىلع انيمأ نوكيل وهج مزلا :ىأ لع
 ىف مهتروشمب ذدخاي نوراشتسم هدعاسيو .ءروهج مزحلا وبأ هيف مكحلا سأري ىطارقتسرا

 ضوفو ء.ألملا قافتاب دمحم ديلولا وبأ هنبا 20 ةنس مكحلا ىف هفلخو .ةمهملا لئاسملا

 ءاسب نبال ةريحذلا .ءازمألا مالو: ىف رظنا (19)

 نم عبارلا ءزجلاو مهنادلب ىف ديعس نبال برغملاو
 ىف رابألا نبال ءاريسلا ةلحلاو نودلخ نبا خيرات
 نم كلاثلاو ىناثلا ءزجلاو ,ةلمكتلا كلذكو .اهمجارت
 لامعأ نم ىناثلاو (سيراب عبط) برغملا نايبلا
 قيقحتب عبارلا كلذكو (توريب عبط) مالعألا
 بيطلا حفنو (توريب عبط) سابع ناسحإ.د
 ةفلتخم عضاوم ىف (ناسحإ قيقحتب) ىرقملل

 رخآ نيقلب نب هللا دبع ريمألا تاركذم :نايبتلاو

 فئاوطلا لودو (فراعملا راد عبط ) ةطانرغ كايف

 ' ةبلاقصلاو (ةرهاقلا عبط ) ) نانع هللا دبع دمحل

 برغملا ىف مالسالاو ,(ديردم عبط) ىدابعلل

 عبط (ةيب رعلا ىلإ تير لاسنفوربل سلدنألاو
 ىجحلا نمحر لا دبعل ىسلدنألا خيراتلاو ةرهاقلا

 او نيسحل سلدنألاو برغملا خيرات ملاعمو

 . سلدنألاو برغملا ىف ةيمالسإلا ةيرحبلا من خيراتو
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 ثاغتساف ,نونلا ىذ نب نومأملا هرصاحو ةريسلا ءاسأف .كلملا دبع هنبا ىلإ ريبدتلا
 كفف فيثك ركسع ىف 451 ةنس رفاظلا هنبا هيلإ هجوف ,ةيليبشإ ريمأ دابع نب دمتعملاب

 عم هافنو ةبطرق نع روهج ىنب علخف كلملا دبعب رفاظلا ردغو .هراصح نونلا ىذ نبأ

 اليل رفاظلا ةشاكع نب زيرح لاتغاو ,سلدنألل ىبرغلا بونجلا ىف شيطلش ىلإ هيبأ
 ىلوو ةبطرق دمتعملا لخدو .هتلتقف ليخ هتقحلو ةشاكع نبا برهو هدونجب دمتعملا لبقأف

 .ةرجهلل 284 ةنس نوطبارملا هلتق نأ ىلإ اهتوئش ريدي لظف نومأملا هنبا اهيلع

 انوي فرك ةيملعو هيدا ةك رض نمت تداقاا1 :قئارظلا :كارانإ مها ةليمتا ةراقإ كو
 هديب مكحلا مامز عمج نم لوأو ءاهيبرغو سلدنألا ىقرش ىف ةريثك نادلب نم اهيلإ راص
 هنبا هفلخو 277 ةنس ىفوت نأ ىلإ 4١6 ةنس ذنم ىمخللا ليعامسإ نب دمحم اهيضاق اهب
 ماعلا نم ةربك ةكركي ةينقتا طاخا و ءامدلل اكافس: | رابع ن اكو دضتعملا»هينقلل [ نابع
 ىف نييحيسملا بهري ناك انيب ربربلاو برعلا نم هناريج باسح ىلع هناطلسب عستأو

 مالسإلا مدل اريبك لع ناك كلذبو ءاًرغاص ةيزجلا مهل عفديل ىتح ةديدش ةيهر لاهشلا
 ةورذلا ةرامإلا تغلب هدهع ىفو دمتعملا هنبا هفلخف 45١ ةنس ىفوتو .سلدنألا ىف ةبورعلاو

 بلشو شيرشو ةنومرق لثم سلدنألا ىبرغ ىف نادلبلا نم ريثك هل ناد ذإ ناطلسلا ىف
 ,ةلاتشقو نويل كلمل اًرغاص ةيزجلا عفدي هيبأ لثم لظو ,ةيسرمو ةقلام لثم اهيقرش ىفو
 اًعلوم ناكو .ىسلدنأ مكاح ىأل عمتجي ملام ءارعشلا نم هل عمتجاو اًرعاش ناكو

 تامغا ىلإ هافنو 284 ةنس هروبع ىف نيفشات نب فسوي هلزعو .ءانغلا سلاجيو بارشلاب

 .ةرجهلل 288 ةنس ىفوت اهبو .برغملا ىف.

 9 مهئارمأ لوأو ةجابنص اهتكلمت ةطانرغ ةرامإ ىه ةثلاث ةرامإ بونجلا ىف تماقو

 ؤ ىناورملا ىضترملا عياب نيح ةيرملا ريمأ ناريخل هتميزهب رهتشا ىذلا ىريز نب ىواز

 هزاح اب لحرف سلدنألا لهأ نم هيلع ةركلا فاخو .ةطانرغ ىلع هب فحزو ةفالخلاب
 ' نسكام نب سوبح هيخأ نبا ةطانرغب هفلخو ءبرغملا ىف هنطوم ىلإ رئاخذلاو لاومألا نم
 ظ مظعو تورحلا لاظبأ نم ناكر: (ه 515-138 ندا هنبا ةثروو (ه.6064::--)
 .نيقلي نب هللا دبع هديفح هقلخو ه 298 ةئس هلتقو ةيرملا بحاص ريهزل هتيدهب هئاطلس.

 .ةرجهلل 484 ةنس نيفشات نب فسويل اهملس نأ ىلإ ,ةطانرغ ىلع لظو

 / نبا حودمم ىبيجتلا ىيحي نب رذنم اهب راث .ةطسقرس ةرامإ ىلعألا رغثلا ىف تماقو
 ظ مع نبا هل ناكو ء.رذنم هنبا هدعبو ىيحي رفظملا هنبا اهيلع هفلخف 6١5 ةنس ىفوتو جارد

 ليقو - ةدرال ىلع هيلاو ةصرفلا زهتناف .هلتقو هرصق هيلع لخدف هل دسحلا ريثك روهتم
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 لتاقلا برهف 4١ ةنس ةطسقرس ىلع ضقناو دوه نب دمحأ نب ناهيلس - ةليطت ىلع
 اراوغم اسراف ناكو دوه ىنب ديمع وهو دمحأ ردتقملا هنبا هدعب اهيلوو .هبقعلو هل تصلخو

 سنوفلأ عمجو .ءارعشلل احّدمتو ارعاش ناكو .لاهشلا ىف نييحيسملل ةروهشم تاوزغ هلو
 قافخإلاب هتلمح تءابو ةطسقرس ىلع ءاليتسالل اخض اشيج ةلاتشقو نويل كلم سداسلا
 وليك ٠١ ةفاسم ىلع رتشبرب ةدلب نويدنامرونلا أجافو 207 ةنس ةركلا داعأف عيرذلا

 اهنم اوبسو ةعشب ةحبذم اهلهأب اولزنأو اهومحتقاو ةطسقرس نم ىقرشلا لامشلا ىف ارتم
 ردنكسإ ابابلا كرابو .ءامإلا عيب قاوسألا ىف نفوعابو ىراذعلاو ءاسنلا نم فالآ ةسنخ

 ريش نيددقعلاا ف رمو: ءاقلا دادس ,نيح ةدلبلا ردتقملا داعتساو .عيظفلا ىشحولا لمعلا اذه

 نم ىقرشلا بونجلا ىف ةشوط رطو ركشب رب نم ىبرغلا لاشلا ىف ةقشو هل تنادو قزم

 ىف اهلخدأو طسوتملا رحبلا ىلع ةيناد نم دهاجي نب ةلودلا لابقإ جرخأو ,ةطسقرس

 ءاملعلل ايماحو الساب اعاجش ناكو فسوي نمتؤملا هنبا هفلخو 2174 ةنس ىفوتو .هترامإ
 نيفشات نب فسوي ىلوتسا نيحو .دمحأ نيعتسملا هنبا هدعب ىلوف 21/8 ةنس ىفوتو ءارعشلاو
 ىفوتو ءلامشلا ىف نيحيسملا نيبو هنيب ازجاح هكرتي نأ ىأر فئاوطلا ءارمأ رايد ىلع
 نب ىلع لواحو ,كلملا دبع ةلودلا داع هنبا هفلخو 007 ةنس مهعم هبو رح ىف اديهش

 ىتح نوطبارملا اهكلقو ىراصنلاب ناعتساف .هنم ةرامإلا ذخأ نيفشان نب فسوي
 قايشلا رغتلا دالي كلمت ى اوذخأو اهيلع اولوتساو ىراضتلا اهرضاخ 30179 ةئسا
 ا 0 .اعيج اهركا نأ ىلإ ىلعألا

 رخاوأ ىف ةنتفلا نمز اهيف راث ةلطْيلط ةرامإ سلدنألا نين ع ةبلا تارامإلا نمو
 نونلا ىئذ نب ليعاسإ اهكلمتف 2١11 ةنس ىفوتو .شيعي نبا اهيضاق ةيومألا ةلودلا
 نومأملا هنبا اهيف هفلخف 2759 ةنس 3 « قئاوللا ءارمأ ةبقح لاوط ةيربربلا ةتارسأو

 ٍرصق ءانبب ىنعو ,باتكلاو ءارعشلا نم ةلج هدنع عمتجا ءاردق اهئارمأ مظعأ وهو .ىيحي
 ل ىفوتو .هفصو ىف :نوبنطي ءارعشلا ءابدألا لعج ام قنأتلا ةياغ هيف قنأت هل
 هاف سداسلا سنوفلأ رغفو ء.ريبدتلا ء نس رظنلا ريضق ناكو ىيحي رداقلا هديفح هفلخو

 لهأ هيلع راثف .باتكلل لجسلا ىط - ديعس نبا لوقي امك - اهبوطي لعجو هروغث ىلع

 ةدمل سويلطب بحاص سطفألا نب لكوتملا اهكلقو هنوصح ضعب ىلإ برهو ةلطيلط
 نأ ىلع 2/8 ةنس هل اهملسأو ءسداسلا سنوفلأ ةنوعمب رداقلا اهدرتساو ,رهشأ ةرشع
 - نمز اهكلمت دق ناكو 18١. ةنس لتق نأ ىلإ نيماع ةدمل اهذخأف. ,ةيسنلب ذخأ ىف هدعاسي

 0 زيزعل ا دبع ىمسي رماع ىبأ نب روصنملل ديفحل تراصو رفظمو كرايم امه نايبلقص ةنتفلا
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 ىلوتساو .كلملا دبع رفظملا هنبا هدعب اهيلوو 2017 ةنس ىتح اهنوئش ربدي لظو 2١7 ةنس '

 ديسلا وه اهيلع ريغي ىفارصن سراف ذخأو .فاحج نبا اهيضاق هيلع راثو رداقلا اهيلع
 ءايح اهيضاق قرحأو مهنم فالآلا حبذو اهلهأب لكتف 487 ةنس هل تملستساو روطيبنقلا
 04:8 ةيبن يرطب رلا اهيلغ .لوعس او 837 ةنس تاثر

 ىف رمألا لوأ اهكلمت ةيناد ةرامإ - ةيسنلب ةرامإ بناجب - ةمهملا قرشلا تارامإ نمو
 الزم ءاملعلل ابحم ناكو 277 ةنس ىلإ 500 ةنس ذنم ىبلقصلا دهاجم فئاوطلا ءارمأ ةدم
 لابقإب بقلملا ىلع هنبا هفلخو .رايلبلا رزج ةيناد عم كلمت دق ناكو .ءارعشللو مهل ءاطعلا
 هالوم ةقرويم ىلع هفلخو 218 ةنس ةطسقرس بحاص ردتقملا ةيناد ملست هنمو ةلودلا

 .نيطبارملا ىلإ تلآو ىبلقصلا رشبم هدعب اهالوتو بلغأ .

 نمحر لا دبع ناينب نم - انفلسأ ابك - ىهو هةّيِسرم قرشلا ىف ةمهملا تارامإلا نمو
 اوبلغت نيذلا ةبلاقصلا هعيابو ىناورملا ىضترملا فئاوطلا ءارمأ نمز ىف اهب راثو .طسوألا

 ,ةكرعملا ىف ىضترملا لتقو ىريز نب ىواز مهمزهف .ةطانرغ ىلإ هب اوبهذو قرشلا ىلع

 دابع نب دمتعملا اولسارو اهلها هيلع راثو ءرهاط نب نمحر لادبع وبأ ةيسرم ىلع هفلخو

 دئاقلا هيلع راثو .هسفنل اهب راثو هدي نم اهذخأف رعاشلا رامع نبا هريزو مهيلإ لسرأف
 تراص مث دابع نب دمتعملا مساب عسيلا نب نسحلا وبأ اهكلمتو ,ءقيشر نب نمحرلا دبع

 طسوتملا رحبلا ىلع رصانلا ناينب نم ىهو ةيرملا اضيأ قرشلا تارامإ نمو .نيطبارملل
 ناكو ءمصتعملا هنبا اهثروو [87ةنس ىفوت نأ ىلإ حدامص نب نعم مث ةبلاقصلا اهكلمت دقو

 .هرصاحي نيطبارملا شيجو 5845 ةنس ىفوت .ءارعشلل ءاطعلا لزج اميركو ارعاش

 سطفألا فئاوطلا ءارمأ نمز اهكلمت .سويلطب ةرامإ ةمهملا برغلا تارامإ نمو
 :هييداو كتاوطلا مرآ .كلعا نم وهو نفط هباء تع اهتررقا 270 ةئيب قع دتا ديغ
 ءاهقف ريبك ىجابلا ديلولا ابأ بدتنا هنأ هل رثؤيو 55١ ةنس لكوتملا هنبا اهيلع هفلخو

 نا يع «لابتلا راسن دنط قدملك ديعوت لا :فقئاوطلا ءازمأ وعديل همز قا: سلدنألا
 ل نوطبارملا ذخأ لكوتملا دي نمو .حايرلا جاردأ تبهذ - مهعاطأ ببسب - هتوعد

 .ةنوبشأ لثم ندملا نم اهعبتي ناك امو ةرامإلا
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 "!نوطبارملا (ب)
 نأ :كيلي انو. ةلظيلط روق له نيك ةلانشفو نويل :كلمن ىندانبلا .نيقوقلا انيأر

 تانسلدنأ نيب. اهغؤوتو:.نينلدنألا :تتفتل ةيميبط ةنييتت' ىهو-2ال8 ةنسااهيلع.:لوتتس
 نوجارأ ءارمأو سداسلا سنوفلأل تاواتإلا ىدؤت امنيب براحتتو رحانتت تارامإ وأ

 مهتمدقم ىفو سلدنألا ءارمأ سحأو .امهريغو سويلطبو ةيليبشإ اهيدؤت .هنولشربو ةرابثؤ
 نيسوق باق حبصأ ةلطيلط باصأ ام نأ سويلطب ريمأ لكوتملاو ةيليبشإ ريمأ دمتعملا

 هريغل وأ ةلاتشقو نويل كلم سداسلا سنوفلأل ةسيرف عقتف ,مهتارامإ ةباصإ ىلإ ىندأ وأ
 نيفشات نب فسويب اوثيغتسي نأ ىلع مهرمأ اوعمجأو .لاهشلا ىف نييحيسملا ءارمألا نم

 . .تدتورتسس يراكلا ملم ةاضق نما ارقن ديلا اولسسرأو «يرقلا.تاطبارملا ةلزدا نأ
 ,نييحيسملا نم نييلامشلا مهئادعأ هجو ىف مهعم فوقولل - ءاهقفلا نم ريثك هرفنتساو
 ىربكلا ءارحصلاب مالسإلا رشنو هللا ليبس ىف داهجلل مهسفنأ اورذن دق نوطبارملا ناكو
 هل دعأو ارارج اشيج اعيرس زهجف ءرمألا هلاهو ,ةاضقلا ىلإ فسوي عمتساو .لاغنسلاو

 ءاوت اهبحاص دمتعملا هيلإ مضناو ,ةيليبشإ ىلإ هجتاو ,قاقزلا 2/4 ةنس ىف هب ربع الوطسأ
 همدقمب سنوفلأ ملعو ,سويلطب ريمأ لكوتملاو ةطانرغ ريمأ نيقلب نب هللا دبع لثملابو
 ىقتلاو ,ناسرفلا نم لويس هتءاجو ايلاطيإو اسنرفو اينابسإ ىف ىراصنلا كولمي ثاغتساف

 شيج اهيف قحس سيطولا ةيماح ةكرعم ترادو ,سويلطب نم برقلاب ةقالزلا ىف ناعمجلا
 ىلإ داعف نيفشات نب فسويل نبا ىفوت نأ فداصتو .نيرافلا عم ههجو ىلع رفو .سنوفلا
 ٠ 2 رفاظأ ميلقتب ىفتكا هنأكو ,ةلطيلط ٌدرتسال همدقت عبات ولو نيبملا رصنلا اذه دعب برغملا
 ' © ,نيفشات نبا كلذب ملعو ,سلدنألا ىقرش ىلع ةراغالل سنوفلأ داع ام ناعرسو .ودعلا

 .هقالزلا ىف هب هلزنأ ام سنوفلأب لزني داكو 8١ ةنس ىناثلا هزاوج سلدنألا ىلإ زاجف 02

 نايبلا نم ثلاثلا ءزجلا :نيطبارملا ىف رظنا )١(
 قيقحتب توريب عبط) عبارلاو (سيراب عبط) برغملا
 نبال مالعألا لامعأ نم ثلاثلاو (سابع ناسحإ
 بيطلا حفنو (برغملاب ءاضيبلا رادلا عيط) بيطخلا
 ءاريسلا ةلحلاو نودلخ نبا خيراتو ىرقملل

 مظنو ىشكارملل بجعملاو رايألا نبال ةلمكتلاو
 (طابرلا عبط - ىكم .د قيقحت) ناطقلا نبال نامجلا

 ىصقألا برغملا لود رابخأ ىف اصقتسالاو

 برغملا ىف ةيمالسإلا ةيرحبلا خيراتو ىرصانلل
 (توريب عبط) ىدابعلاو ملاس زيزعلا دبعل سلدنألاو

 - سلدنألاو برغملا ىف نيدحوملاو نيطبارملا رصعو
 خيراتلاو (ةرهاقلا عبط) نانع هللا دبع دمحمل
 (ملقلا راد عبط) ىجحلا نمحرلا دبعل ىسلدنألا

 سنؤم نيسحلا سلدنألاو برغملا خيرات ملاعمو
 . ةعجارب لاسنقوربل سلدنألاو برغملا ىف مالسإلاو
 .(ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشن)عيدبلادبع ىفطل.د
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 داق نا رسو ةيفاحب ىلادنألا قب ةلزكدا دعب ايوفملا لآ دانف لكروت ءاقشلا نان ويغ
 - اممصم 8547 ةنس ةثلاث ةرم سلدنألا ىلإ فسوي زاجف فئاوطلا ءارمأ نيب قاقشلا

 رلما ١ اهيدرس.ذل ملستساو .ءارمألا ءالؤه مكح ءاهنإ ىلع - نييسلدنألا ءاهقفلا ةروشمب

 .ةطخلا ذيفنت ركب ىبأ نب ريس هرهصل كرتو برغملا ىلإ ةدوعلا ىلإ رطضاو ,ةطانرغ ]
 .برغملاب تابغأ ىلإ ىفن ىذلا دابع نب دمتعملا لثم اًريسأ هذخأ ىبأ نمو اعيمج مطزنتساف
 نيفشات نبا مكح لظأ كلذبو .سويلطب بحاص لكوتملا لثم هراصح دعب هلتق وأ

 ىراصنو سلدنألا نيب ازجاح نوكتل دوه ىنبل اهكرت هنإف ,ةطسقرس ادع ام سلدنألا
 62 ةيننصب وتو له هيرذل ةنيبنلا :لخأل 2-25 ةقيب عبار: ةرره ىعلذتآلا لإ ليهو لايقل ٠
 0 .ةرجهلل

 سلدنألا ىلإ ربعف داهجلا ىف هيبأب ءادتقالا لواحف هدعب مكحلا هنبا ىلع ىلوتو
 هب عقوأو سنوفلأب ىقتلاو ,ةلطيلط ىقرش شيلقأ ىلإ شيجب اييمت هاخأ هجوو ١ ٠ .ةئس

 ىلوتساو .هدقفب اًرثأتم ىفوتف - ديحولا هنبا ناكو - هدهع ىلو اهيف لتق ةقحاس ةميزه
 ىلوتساو ةلطيلط ىضارأ نيطبارملل شيج اًرغ ٠ 7 ةنس ىفو .ةيربتْنَشو شيلقأ ىلع ميق

 تسون ني لع اكو دة: ةفيسواتلبلا رئاوك قوظبارلا داعسلاو :اهيبرغت ةريولط لع

 ناعرسو ءانب رم اى اهيلع ىلوتساو .دوه ىنب نم ةطسقرس ذخأ لواحف رظنلا ريصق
 ظ كلم لوألا سنوفلأ عم 015 ةئس نوطبارملا كبتشاو .017 ةنس ىراصنلا هنم اهذخأ ام

 0 نم نودهاعملا ىعدتسا 0١9 ةنس ىفو .رصنلا مط بتكي مو ةدنتكب ةكرعم ىف نوجارا

  نوطبارملا هدرو ءبونجلا ىلإ عفدناف مهدلب ىلع ءاليتسالل لوألا سنوفلأ ةطانرغ ىراصن
 الس ىلإ ىراصتلا نم هئاعدتسا ىف ابيس اوناك نم ةطانرغ نع اولِجَأو .هباقعأ ىلع
 ىلاو ةيناغ نىيحي ةدايقب اشيج فسوي نب ىلع هجو 014 ةنس ىفو .شكارمب ةسانكمو

 هفزمف نوجارأ كلم سنوفلأل اشيج ىقلو ,ةطسق ةرس ىقرش ةغارفإ ىلإ ةيسرمو هسا ظ

 نيفشات هنبا هفلخو 0777 ةنس نيطبارملا ريمأ نيفشات نب فسوي نب ىلع ىفوتو .قّرمم رش

 .ةلودلا كلت ةيابنب :نذآ امن اقيعض' .ناكو

  نيمعاز ةلودلا كلت ىلع لاسنفوربو ىزود مهتمدقم : نيقرشتسملا نم ريثك لمح دقو

 نيدلا اوقنتعا برغملا لهأ نأ مهتافو .ةراضحلاب مهل دهع ال ةافج ودب ةلود تناك اهنأ
 مولع نم اهب لصتا ام لكو ةيمالسإلا هتراضح نم طسقب اوذخأو ميدق نم فينحلا

 العلا نقكا ردع مهباوبأ مهنيطالس حتف دقو ةافج اودب اوناك مهنأ حيحصب سيلف .بادآو
 ريبك ةريصقلا نب ركب ابأ مهترضاح ىف مهنيواؤد ةسايرل اوراتخاو نييسلدنألا ءارعشلاو



 ش ١

 ظ كلت باتك نم هل ليمز هفلخ 0 .1/ ةنس ىفوت اذإ نوح ةنايبشا ةماتلا ةرامإلا باتك

 ْ دهع ف ترهق دقو .سلدنألا نم باتك اعيمح ةثالثلا 59 ناكو ءلاصحلا ىبأ

 علو ةيفسلفلا تاساردلا كلذكو ةيمالسإلا تاساردلا مولعو ةيوغللا مولعلا نيطبارملا

 ةيملعلا نيتكرحلا سلدنألا ىف نيطبارملا ماكح عّجشو .ةجاب نبا وع نيك :فوتلبت اهبل

ل اهعيراصم ىلع مهباوبأ اوحتفو ةيبدألاو
ناويد كلذ حضوي ام وحن ىلع .ءارعشل

 نبا 

 ْ 0 همساب ناقاخ نب , حتفلا فلأ ىذلا نيفشات نب فسوي نب ميهأ ربل هيف حنا نلفو ةجافخ

 0 سلدنألاو ةيليبشإ مث ةطانرغ مكاح ميت هيخأل هحئادم كلذكو .نايقعلا دئالق هباتك

 اا ارش ةطسق رس مكاح تيولفيت نبالو ىلع :نيطبارملا ناطلس |مهيخألو
 مهئاسن نم زربتو نك هنباو ةبطرق مكاح جاحلا نب دمحم هللا دبع ىبألو ةيفسلفلا

 ةديسلا أبنم مهأو عع اف نبا ةحودمم فسوي نب مي ةجوز ميرم لثم بدألل. تايعاز

 ىمعألا ةحودمم ةلواطتم اددم ةلييشا مكاح ركب ىبأ نب ريت مهداوق مهأ ةجوز ءاوح

 ف مهرواحتو ,.ةفسلفتملاو ءارعشلا رابك اهرضحب 22 رصق ىف ةودن اهل تناكو .قيطتلا

 ظ رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا ىف اسنرفب دعب ايف ثدح أم وحن ىلع هدقنو رعشلا

 ” ” سيرا ةافقا اهيف رواحتي تانولاص نمل ناكو ,.اهرارغ ىلع اهيف تايد اتي مالا

 نإ عجرت ال ةوطس ىهو .نيطبارملا رصع ىف ةريبك ةوطس ةيكلاملا ءاهقفل ناك اقحو

 رشتنا مكحلا ىف داسف رصع دعب ىتأ رصعلا اذه نأ ىلإ عجرت اغإو .مهسفنأ تاذ نيطبارملا
 ناوخإلاو ناريجلاو ,مذارش لب ةريثك تارامإو تاسلدنأ سلدنألا تحبصأو .وهللا هيف

 نيطبارملاب نوثيغتسي ءاهقفلا لعج امم ءاعيمج مهمهتلي داكي ,هاف رغاف ودعلاو .نويبراحتي

 .اهذقنتساو ءةقزمم ةريبك وط راد نم هيلإ تلوحت امم سلدنألا اوذقني ىك نيفشات نباو

 مينا مظعي نأ ايعيبط ناكف ,نودعاسيو نوديؤي ءاهقفلا مهعمو مهئارو نمو نوطبارملا

 . ءاطخأ نم ناكو .داسفلاو وهللا رصع كئادطلا ءارمأ رصع ىلإ سايقلاب رصعلا اذه ىف

 روهظ ىلإ ىدأ مب ,ةعدتبملا نم دعي حلصملا مالسإلا ددجم لازغلا نأب اوتفأ نأ مهضعب

 .نيطبارملا ةلود طوقسب تلجع ىتلا نيدحوملا ةكرح ىه ةديدج ةيحالصإ ةينيد ةكرح

 - مظهوأ ناكو ءاهب اولقتساف ةصرفلا سلدتألا ىف ندملا ءاسؤر نم رفن زهتنا ءانثألا هذه ىو

 مث فولخم نب فسوي ةيرملا ىفو ىسق نبا سويلطب ىف هعبتو ةبطرق ىضاق نيدمح نبا

 ةشوطرطو ةيسنلب هتعبتو شيندرم نبا هرهص مث ضايع نب هللا دبع ةيسرم ىفو ىميمرلا
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 .نيدحوملا ةلودل تراص ذإ 08٠ ةنس ىتح ةيناغ ىنب عم ةيقرشلا رزجلا تلظو نايجو

 '"'نودحوملا (ج)

 ةثالتاسا ىلع ذملتتو قرشملا راز ىبرغم ىنيد حلصم وهو .ترموت نبا ةلودلا هذه أشنأ

 مهئاهقفو نيطبارملا دض ةعساو ةروث هيف مظنف برغملا ىلإ داعو .مهريغو ةيرعشألا نم
 ٠ نوريثك قلخ هعبتو ,لوصألا نود عورفلاب هقفلا ةسارد ىف نومتهي اوناك نيذلا ةيكلاملا
 فلأو نيدحوملا مساب ةيناثلا ةقبطلا ىمسو .ةعامجلا اهامس ىلوألا ةقبطلا : تاقبط مهلعجو 0

 00 .014 ةنس نيطبارملا هب عقاو اًرخض اشيج مهنم
 اًيئاهن ءاضقلا عاطتسا ذإ ,ةلودلل ىقيقحلا سسؤملا دعي وهو .ةرجهلل 008 ةنس هتافو ىتح :
 ذنم سلدنألا رثكأ كلم هل متو .طيحملا ىلإ سلبارط نم برغملا هعبتو .نيطبارملا 0

 دق: طيضلا ةنهت:ترقلاب .ةنحات ريك لاش ةيرفلق بحاص كنزا نبا ناكو .0
 ىلوتسا اديب لاغتربلا كولم لوأ دعي وهو ءسناأد ىبَأ رصفو ني رتنشو ةئوبشأ ىلع لوتسا

 امهزانف .نايج ىلع كشمه نب ميهاربإ هرهص ىلوو سلدنألا ىقرش ىلع شيندرم نبا
 نبا دي نم ةيرملا ىلع اولوتسا دق ىراضنلا ناكو .تاينيتسلا ىف امهيلع اوضقو نودحوملا
 ةعساو ةفاقث افقثم ناكو ,فسوي هنبا هفلخف نمؤملا دبع ىفوتو .اهوداعتساف ىميمرلا
 هيبأ لثم ناكو .هل ةمصاع ةيليبشإ هْذاَحَتاو سلدنألا ىلع هيبأل هتيالو ءانثأ ىف هل تحيتأ
 للعلاو عورفلا ةرثك نم اهب امو ةيهقفلا بهاذملا بتك ىلع ارا ترموت ةننآ فاما
 ,ىراصنلا داهجل 0357 ةنس ىف نسل قيال ىلإ ربعو ,رهاظلا لهأ بهذملا اًقنتتعمو ةسيقألاو

 اًبصعتم ناكو .بوقعي هنبا هفلخو هتافو ةنس ىهو 08٠ ةنس ىف ة ةركلا مهيلع داعأو
 كلم كنرلا نبا ىفوت همكح نم ةيناثلا ةنسلا ىفو ءاًديدش ابصعت ىرهاظلا بهذملل
 اهعمو ةيلاتلا ةنسلا ىف بوقعي اهدرتساو ,بلش ةنيدم ىلع هجناش هنبا ىلوتساو لاغتربلا
 شيج ىف 05١ ةنس سلدنألا ىلإ ربعو .ةنوبشأل ىقرشلا بونجلا ىف نينا ىبأ رصق

 ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا نم ثلاثلاو ىناثلا ءزجلا سلدنألاب نيدحوملا ىف رظنا(١
 حفنو (سيراب عبط) برغملا نايبلا نم ثلاثلاو
 نيمار 118/6 نودلتم نبا ةيراتو بطلا
 ىلع ةمامالاب نملا باتكو (ةرهاقلا عبط) ىشكارملل

 نيرازلا يلعجو ب ةملأ هلا مهلعتح نابت نيستا
 ةيدحوملا نيتلودلا خيراتو ةالصلا بحاص نبال

 ىفاثلا. نيمزجلاو (سنوت عبط) ىشكرزلل ةيصفحلاو

 عبط) بيطخلا نبال مالعألا لامعأو ىرصانلل
 دمحمل نيدحوملاو نيطبارملا رصعو (برغملاو توريب
 نمحرلا دبعل ىسلدنألا خيراتلاو نانع هللا دبع
 نيسحل سلدنألاو برغملا خيرات ملاعمو ىجحلا

 لاسنفو ربل سلدنألاو برغملا ىف مالسإلاو سنؤم
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 فلأ ىتئام ىلع ديزت ةريثك اًعومج هل عمجف ةلاتشق كلم نماثلا ى نيمنوقلا هيبولعو زارع

 طرق نيب قيرطلا طسو ىف كرألا نصح دنع ايتو .سراف فلأ نيرشعو ةسخو لجأ

 ان نسوفلا رفو ءرارفلا رارفلا اودانتو ةقحام ةيزهم هشيجو نوفل نمو ٠ ع

 ىبو اهدجسم حلصأو «مئانغلاو بالسألا ةرثكب اجهتبم ةيليبشإ ىلإ بوقعي داعو .هسفنب

 ىلوتسيو ةلطيلط ىلإ سنوفلأ عبتي نأ اًيرح ناكو ءادلاريخلا مسأب تفرع ىتلا هتنذئم

 ةدهاعم دقعب ىفتكا هنأ ريغ ,ميظعلا رصنلا اذه نم ةوجرملا ةدئافلا ديفي ىتح اهيلع
 هنيب

 ناكو رصانلا هنبا هفلخو 010 ةنس ىفوتو :تاونس رقع ةدمل ءادتعالا مدعب سنوفلأ نيبو

 دي نم رايلبلا رئازج ىلع هؤاليتسا هلغش امك برغملا ىف ةفلتخم تاروث هتلغشو اًفيعض

 كولم ناعأو نيدحوملا نيبو هنيب ةلصاف ةكرعمل ةدعلا دعي سنوفلأ ناك اهنيب «ةيناغ ىنب

 .هءاجو نارفغلاب هيدعاسم نيدعاو اسنرف ىبونج ىف ةفقاسألاو ابايلاو لامشلا ىف ىراصنلا

 باقعلا نصح ىف نيدحوملا شيجو رصانلاب ٠ 4 ةنس ىقتلاو ,جف لك نم بيلصلا دابُع

 ع ةنيبلا ندع لوو ةزر ةعرخ هننيعمو رتفاتلا ,مزُمو ,كَرألا نصح نم ىقرشلا بونجلا ىلإ

 نلعأ همايأ ىفو 774 ةنس ىتح نومأملا هوخأو ٠ ةنس ىتح رصنتسملا هنبا هفلخو ىفوت

 ىو 12٠ ةنس ىتح ديشرلا هنبا هدعب ىلوو ,سنوت ىلع هيلاو صفح ىبأ نبا هلالقتسا

 نأش مظع ةهمابآ قواةيقلا هلبا هفلخو (طسوألا برغملا) ناسملتب نايزونب لقتسا هدهع

 ىلع طاب رلاو الس ىلع اًضيأو سانكمو ساف ىلع اولوتساو ىصقألا برغملا ىف نيرم ىنب

 .نيدحوملا دهع ىهتنا كلذبو 778 ةنس شكارم اولخدو طيحملا ٌئطاش

 ىفو ؛مهالقتسا نونلعي سلدنألا ى. نيرئاثلا نطعب.دخا ىدحوملا .قزونأما نفق كتفو

 ةطان رغو ةيليبشإو ةبطرق كلمو 110 ةنس هيسرمب رئاثلا لكوتملاب بقلملا دوه نبا مهتمدقم

 هومزهف 1751 ةنس سويلطب ىقرش ةدرام ىف ىراصنلا هيقلو .ةيرملاو ةقلام نع الضف

 ةلاتشق كلم ثبلي مو 1١17 ةنس رايلبلا رئازج ىلع ةنولشرب بحاص ىلوتساو ءاهوذخأو

 نبا هريزو دوه نبا لتقو 77 ةنس ىربكلا سلدنألا ةرهوج ةبطرق ىلع ىلوتسا نأ

م اهذخأو 777 ةنس ةيسنلبب شيندرم نب فسوي نب نايز راثو .ةيرملا ىف ةليغ ىميمرلا
 هن

 ةنس ةبطاشو ١ ةنس ةينادو 119 ةنس رقش ةريزج تطقسو 770 ةنس نوجارأ كلم

 121 ةليشا لدن الا .نييون ورق ةيليبشإ ىلع ةلاتشق كلم ثلاثلا دنانرف ىلوتساو

 باطخ نب زيزع هيلع راثو ,ةمدخو ىراصنلل ةضيرفب دوه نب لكوتملا معل ةيسرم تلآو

شيندرم نب فسوي نب نايز ةيسرم لهأ ىعدتساف ىراصنلا عم ةعقو ىف مهو 710 ةنس ئ
 ظ 

 «مهتدلب نم هوجرخأو شيندرم نبا ىلع اوراثف ةيسرم لهأ داعو 7 ةئس هلتقو اهلخدف



 ُغ

 ىلوتسا ىتح اهرصاحبو اهرواغي ةلاتشق كلم ثلاثلا دنانرف لاز امو دوه ىببل تداعف

 :ةرههلل 352. ةنم.اهنلع

 ةطانرغ ىف )١( حألا ونب (د )

 دهعل جرزخلا ديس ةدايع نب دعس ليلجلا ىباحصلا ديفح ىلإ ةرسألا هذه ىمتنت
 بلاغلا بقلب بقلملاو رمحألا نباي فورعملا رصن : نب فسوي نب دمحم وهو ِهِْكَك لوسرلا
 نايح ىلع ىلوتساو نا ىلاهش ةوحرا هتيرق ىف نشا ءامادقم اسراف ناكو .هللاب

 اهسفن ةطان رغ ىلع مث ,ةطان رغ ىلاهش شأ ىداوو ةطسب و دوه نبأ نم 111 ةنس
 ىلإ رطضا هنأ ريغ .ةيرملاو ةقلام ىلإ قرشلا ىف هناطلس ٌدتماو ةمصاع اهذختاو 1770 ةنس
 ىف هل نوع ميدقتب اهيف مزتلا ةدهاعم هعم دقعو ,ةلاتشق كلمل 141 ةنس نايج نع ىلختلا
 اًييونجو ةقرول ىتح ةيرملاو ةقلام ىلاهش هناطلسب عستاو 147 ةنس ةيليبشإ ىلع هئاليتسا
 ىبرغلا بونجلا ىف ةنوذشو شيرشو ةلبل ىتحو ءارضخلا ةريزجلاو قراط لبج ىتح
 17١. ةئس ىتح همكح ةدم لوطو ةيسايسلا هتكنح هكلم تيبثت نم هل نكمو ,ةطانرغل
 دجنتساف نويل كلم رشاعلا سنوفلأ همجاه ام ناعرسو .هيقفلاب بقلملا دمحم هنبا هفلخو
 دنع ناعمجلا ىقتلاو ,ةريبك ةوق هيلإ لسرأف برغملاب نيينيرملا ناطلس قحلا دبع روصنملاب
 هيقفلا دمحم قفتاو .ًيظع اًراصتنا نوملسملا رصتناو 774 ةنس ةبطرق ىبونج ةجتسإ
 دئاق اهسأري ةينيرم ةوق ةطانرغ ةكلمم ىف ميقت نأ ىلع نيرم ىنب ناطلسو ةطانرغ ناطلس
 نوكت نأ ىلع قفتاو ,ةطانرغب تايصخشلا رابك دادع ىف لخدي ةازغلا خيش ىمسي ىنيرم
 ىتح نييلاتشقلا عم كبتشي لظو اًرارم ىنيرملا روصنملا ربعو ,ةينيرملا تاوقلل ةدعاق ةقلام
 ىلوو ٠ م ةنس عولخملا دمحم هنبا هفلخو ١١ ٠ ةنس ىفوتو .هيقفلا دمحم ةملاسمل اونعذا
 ةنس نييلاتشقلاب ىقتلاو ءليعامسإ همع نبال لزانت ذإ 7٠ ةنس ىتح رصن هوخأ هدعب
 ةنس ليتغاو ءارمحلا رصق تائشنم ضعب ةماقإ ىف لضف هلو .رئاودلا مهيلع ترادو 71م

 باتكك رصن ىنب وأ ةطانرغي رمحألا ىنب ىف رظنا ] )١(
 ف ةطاحالاو ةيرصنلا ةلودلا ىف ةيردبلا ةحمللا

 مالعألا لايعأو (مهئارمأ مجارت ىفإ ةطانرغ رابخأ ٠

 وانخا ف رصعلا ةدبنو بيطخلا نب نيدلا ناسلل

 برغملاو (برغملا عبط) لوهجمل رصن ىني كولم
 ةريخذلاو ٠١9/59 (فراعملا راد عبط) قيغبش نبال

 عبط) عرز ىبأ نبال ةينيرملا ةلودلا خيرات ىف ةينسلا

 حفنو عبارلا ءزجلا :نودلخ نبا خيراتو (طابرلا

 لوألا فسويو (سرهفلا رظنا) ىرقملل بيطلا
 0 عبط) ةنابش لايك دمحمل ةطانرغ ناطلس
 نيرصتنملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهنو
 0 خيراتلاو (ةرهاقلا عبط) نانع هللا دبع

 سلدنألاو برغملا خيرات ملاعمو ىجحلا نمحرلا دبعل
 .سنؤم نيسحل
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 فيرط ىلع نويلاتشقلا ىلوتسا همايأ ىفو ءلوألا فسوي جاجحلاوبأ هنبا هفلخو 06
 ىف ةلاسر رعاشلا ةمتاخ نبالو /89 ةنس ريبك ءابو ثدحو .قراط لبج ىلع ةفرشملا

 هللاي ىنغلا سماخلا دمحم هنبا هفلخو 700 ةنس لوألا فسوي جاجحلا وبأ ليتغاو .هفصو

 ةنسح هتقالع تناكو 97 ةنس ىفوتو .ءارمحلا روصق تائشنم نم رفوألا طسقلا هلو

 التو 8٠١ ةنس ىفوتملا فسويو دمحم هيديفحو فسوي هنبا تاقالع لثملابو نييلاتشقلا كلم

 نأ :نويلاعفتلا تيلي لو دوه رمع ءانبا خبز بني تالا ند فاعكت ءاونأ فموي

 تاوقلاب ةرصاحم ةطانرغ ةرامإ تحبصأ كلذبو 8717 ةنس قراط لبج ىلع اولوتسا

 نويت اوناك ةمكاذلا ةرسألا ءانبأ نيب بو رح نم بشن ام ىلإ ةفاضإلاب ةينارصنلا

 كلم دنانرف جاوز اهب لدعو ةطان رع ةداما ةياينع ودي كلذ لخباو .ةلاتشق كولمي اهيف

 ةمخض تاوقب امدقو .ةرامإلا ىلع ءاضقلا ىلع انواعتف ,ةلاتشق ةكلم اليبازيإ نم نوجارأ

 ىف مالسإلل لقعم رخآ ةطانرغ ارصاح مث .ىرغصلا ندملا ضعي قع اه ايلوتما
 / ةرجهلل 841/ ةنس دنانرفل ءارمحلا حيتافم ملسو ريغصلا هللا دبع وبأ ملستساو ,سلدنألا

  مهقوقح لماكب سلدنألاو ةطانرغ ىف نوملسملا ظفتحي نأ ىلع ميلستلا ةدهاعم تصنو
 طئاحلا ضرع كلذ لكب اوبرض نابسالا نكلو .ةينيدلا مهرئاعش ةماقإو مهدجاسمبو

 نم اومس منيب .نينجدملا مهومسو داهطضا أوسأ نيقبتملا نيملسملا نودهطضي اوضمو

 3 ردصأ نأ ىلإ ةروهشملا شيتفتلا مكاح شط اودقعو نيكسروملا | رظاظ: نيكي رصنت

 اذه نأ بيرغلا نمو .اينابسإ نم مهجو رخب اًرمأ .1/-ه 1١١1 ةنس عبارلا بيليف

 ابروأل حاتأ ىذلا وه سلدنألا نم نيملسملا جرخأ ىذلا تيقملا ىنيدلا ب

 دعاس ىذلا دناندرف نإف دنطلا ىلإ حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطو اكيرمأ فاشكتسا

 ةركفب - ةطانرغ ىلع هئاليتسا دعب - اًرثأتم ناك اكيرمأ فاشتكا ىلع بملوك فوتسرأ

 قيرطل مهفاشتكا ىف نويلاغتربلا رورو ,نيران نيب نيملسملاو مالسإلا رصح

 .دنهلا



 ا

 ١١( ب. |

 نما قع اكرم ايريبا ناكل ىرشلا قيوكللا ناك فيك د اني. رم افا عااتار
 رصانع اهتلزن مث ٠ «ءلامشلا ىف لاغلا دالب نم لئابق اميدق اهزن ذإ ةريثك ةيسنج رصانع

 م اطزن مل دوهيلا نم نو ريثك اهزنو ,ةينأمرجو ةينامورو ةينجاطرقو ةينانويو ةيقينيف

 نيمتنملا ةبلاقصلا نم نيريثك ةيوهألا ةلودلا ماكح اهيلإ بلجو .ربربلاو ترعلا متفلا

 ا ىسلدنألا عمتجملا فلأت رصانعلا هذه لك نمو .ايناملأو اسنرفو انووا ىف رش ىلإ

 ىف ايريبيإ لهأ نم ريثك لخدو .ايسآو ايقيرفإو ايدوأ : ثالثلا ةيدقلا تاراقلا هلياوكتا ف

 ىلع نو ريثك لظو 00 مسأب مهؤانبأ و «ةملاسم» : وع اوناكو 0

 .نبب رعتسملا

 ةرهاصملا ةرثك اهنم .نييحيسملاو نيملسملا نيب عيرسلا جزملا ىف لماوع لمعت تذخأو '
 نو ريثك ناك ذإ .دعب امهيف كلذ لظو .تاينابسإلا نم حتافلا شيجلا ىف نوريثك جوزت دقف

 نهم ظتكي ىومألا تيبلا ناكو هتلر رقع تاينابسإلا نورتؤي رب ريلاو برعلا نم

 رمأ ناد هعابتأ ف 0 هثب ىدلا ىنيدلا هد حور اًضيأ لماوعلا كلت نمو

 و يو

 نم ةفلتخم عضاوم ىسلدنألا عمتجملا ىف رظنا )١(
 نبال ةلصلاو ةروشنملا هئازجاب نايح نبال سبتقملا

 رابألا نبال ةلمكتلاو ءاريسلا ةلحلاو لاوكشب
 ىيحيل قوسلا ماكحأ باتكو ماسب نبال ةريخذلاو
 دهعملا ةفيحص ةرشن كلذكو (سنوت عبط) رمع نب
 تاركذم :نايبتلاو ,عبارلا دلجملا :ديردمب ىرصملا

 (فراعملاراد عبط) نيقلب نب هللا دبع ريمألا
 نبال ضرألا ةروصو نودبع نبال ةبسحلا ةلأسرو ]

 مزح نبال رابخألا رداون ىف سورعلا طقنو لقوح
 ىناثلا ددعلا ةرهاقلا ةعماجب بادآلا ةيلك ةلحم رشن

 نودلخ نبا خيراتو رشع ثلاثلا دلجملا نم

 ناعرسو 7-5 هيا ا نضع اهراثا هس

 (قاتشملا ةهزن .نم) سلدنألا ةفصو هتمدقمو

 (نديل عبط) هيوج ىدو ىزود رشن ىسيردالل

 ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقرو باتكو بيطلا حفنو
 ىشافيتلا لقني ثيح ١480/7 ةيسنوتلا ةيقيرفإب
 ةيسسل دنألا نسل نع انهه اع: دعيج نبا قع
 ةرهاقلا ةعبط لوألا ءزجلا :مالسإلا ثارت عجارو
 نع اييق اثحبو تيوكلا ىف ةددجتملا هتعبط رظناو
 : هياتك ىف ىكم رهاطلا روتكدلل ىبطرقلا عمتجملا
 «ةمامحلا قوط هباتكو مزح نبا نع تاسارد»
 .اهدعب امو ١57 صو اهدعب امو ١6١ ص
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 مهلخاد د[ نويخيشلاو ةودلزلاو ةلاسملا عيكس ىنطو بصعت اهلحم لحو تهتتنا ام

 اهنا واح ا كار نيسلانألا يرتلاو برعلا نأب روعشلاو مهتطول بصعتلا ةيبصع

 نيربتكوب رانا .ق: نوصقتم ني ربعو سسوباطب ىف شيلخلا نم عصرا هع تازرقل

 ةدحو ةداعتساو تاروثلا هذه ىلع ءاضقلا رصانلا نمحرلا دبع عاطتساو .امهريغ

 عا ىذا راو .ءاغلاوب ةراشخملا .عازاب اليلق فقوتنو .سلدنألا

 ةراضحلا

 نويحيسملا لظو ,ةوادبلا ةايح ىلإ برقأ ىبرعلا حتفلا لبق ايريبيإ لهأ ةايح تناك

 نم مهتايح هيلع موقت الو «مهنطوم ةروعول ةايحلا هذه نوشيعي لاهشلاب لبجلا مسقلا ىف

 ةشيعملا هذه سفن نوشيعي اًعيج سلدنألا لهأو ربربلاو برعلا لظو ,ةنوشخو فظش

 نم مهتايح داس امل ةيومألا ةلودلا نمز رضحتلا ىف اوذخأ مهنأ ريغ ,ةالولا نمز ةيدبتملا

 طسوألا نمحر لا دبع دهع ذنم ةيوق تاوطخ كلذ ىف نوطخي اوذخأو ءرارقتساو نمأ

 ىلإ ةبطرق راجت عفد امم قرشملا ىف ةيداملا برعلا ةراضحب هفغش ببسب .(ه 758-505)

 فايا قلق برغملا باتكب هتمحرت ىف ديعس نبا لوقي كلذ قود اهست اتوب اقاوكا داربتسا

 .هيبل احل نسحأو هيلع قف كلذ نوكل بئالحلا بو رض نم زاهجلا سيفن سئلدنألا لخد

 .«هيلإ تبلجف نيمألا 0 دنع دادغب روصق ىف تناك ىتلا رئاخذلا ٌباهتنا هنمز قفاوو

 نأ ثبلي مو ,ةنيزلا تاودأو شايّرلاو شرفلاب ةيانعلا ىف سلدنألاو ةبطرق لهأ هاكاحو

 ةعانص كانه. أشنت تذخأو .ةقينألا نسبالملاو تاجوسنملا عل زارط راد ةبطرقب أشنأ

 ىف رضختي ىبطرقلا عمتجملا ذخأ ام ناعرسو .ثاثألاو ىناوألاو فحتلاو قاقحلاو لحلا

 ىف لماوعلا مهأ نم ناكو نيزتلاو سبلملاو لكأملا ىف اهبادآو ةيعامتجالا ةايحلاو شاعملا

 لفتحا ىذلا طسوألا نمحرلا دبع دهع لوأ ىف ىلصوملا قحسإ مالغ بايرز دوفو كلذ

 نم الدب نيكاكسلاو قعالملاب دئاوملا ىلع لكألا .نييسلدنألا مّلع دقو اًيظع ًالافتحا هب

 .دادغب ةمعطأ نم ةديدج اناولأ مهتمعطأ ىلإ فاضأو ,جاجزلا ةينآ ليضفت عم عباصألا

 ننفتت فيكو بايثلا بورض نمو روطع نم ذختت امو نيزتت فيك ةيسلدنألا ةأرملا ملعو

 ايادآ لاجرلا ملغو .اههجو بناوجو اهتهبج ىلع هلدست فيكو اهرعش تافيفصت ىف

 اًضيأو ,مماذآ ءارو مهرعش لاسرإو ماكألا قييضتو اهريصقتو بايثلا ذاختا ىف ةفلتخم

 ٠ "و تقارير نوقنأتي فيك

 .اهدعب امو حفنلا تايررل ىراضحلا روذدلا !ده ىف رظنا (١

 ١1/8 سابع :نانسإ دو .قيقحت)- .نيرقملل
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 'اهؤارث كلذ ىلع اهدعاسو .ةيداملا ةراضحلا ىف ةعساو تاوطخ وطخت سلدنألا تذخأو
 نم لك كلذ ظحالو ,نداعملا ةرثكو نيتاسبلاو عرزلاو عرضلاو رامثلاو اهيف راهنألا ةرفول
 اذه أيهو ءلوستم الو ذاحش اهب سيلو ةريثك اهتاريخ نإ اولاقف قرشملا ةلاحر نم اهوراز
 دهع ذنم روصقلا ءانب ىف ننفتلل بئارضلا نم اهماكح هينجي ناك امو اهيف ءارثلا
 ىنبي ال هاندجو رصانلا نمح لا دبع دهع ىف انك اذإ ىتح دمحم هنباو طسوألا نمحر لا دبع
 لبج حفس ىلع ةبطرق راوجب ءارهزلا ةنيدم ىنبي لب ءبسحف ةددعتم اًروصق وأ اًرصق
 تناكو ءاماع نيرشعو ةسمخ ةدمل اهئانبب نوضهني لماع فالآ ةرشع لظ دقو سورعلا
 ايلعلا ةقبطلا ىفو .نيفظوملا رود ىطسولا ةقبطلا ىفو ءقئادحو نيتاسب اهيف ايندلا ةقبطلا
 _ ىف الألتت ةريبك ٍةرهوجو ةيبهذلا اهّيلحو ماخرلا ةدمعأب ةنادزملا ةريبكلا هتعاقو هرصق
 ,ةئامسمحو فلأ وحن ىف اضرعو عارذ فالآ ةثالث وحن ىف ّيوط دتي رصقلا ناكو .صلاخلا بهذلا نم-تاناويحل ليثاق نم سنؤملا سلجمب فورعملا سلجملاب ناك ام ىوس اهطسو
 27 ءانب ىف هتهبأو ىومألا مكحلا ءارث حضتيو .ماخرلا نم دومع ذل ةفيرا وحن هب .ناكو
 هنم عطتقا امم مغرلا ىلع مويلا ىلإ ةلثام هتعور لازت الو .ةبطرقب عماجلا دجسملا
 باتك ىف ةفيحص نيرشع وحن هيف رامملا ةعور فصو قرغتسا دقو ,ةسينكو ةيئاردتاكل
 : ةفيلخلا بجاح رماع ىبأ نب روصنملا ىنبو .كاش '''نوفل ةيلقصو اينابسإ ىف ىبرعلا نفلا
 ريبكلا عماجلا ءانب ىف ى ومألا مكحلا ءارث حضتي الو .ةرهازلا ةنيدم .هرودب ديؤملا ماشه

 نأ نايح نبا ركذ ىتلا ةرخافلا ايادطا.هروص مهأ نمف .بسحف ندملا ءانبو روصقلا
 نب ىسوم ىلإ هتيده لثم برغملا ءارمأ ىلإ اهب لسري ناك '''رصانلا نمحرلادبع
 نم ةقينألا فرطلاو ةعنصلا بيجعلا ْرّبلا عطق نم اهب ناك امو 1١ ةنس ةيفاعلا ىبأ
 هريزو '' 'ةيده رصانلل هتمحرت ىف نودلخ نبا ركذو .بيط ريغو بيطو بايث ريغو بايث
 لاقثم فلأ ةئامسمخ غلب دقو ,بهذلا نم اهيف هيلإ لمح امو ديهش نب كلملا دبع نب دمحأ
 ىكذلا كسملاو ىدنهلا دوعلاو ةضفلا كئابس نم ةريبك تايمك ىوس .هلثم ربتلا نم لمحو
 ةبهذملا فحالملاو نيمثلا ءارفلاو بهذلاب ةموقرملا ةيريرحلا بايثلاو روفاكلاو ربنعلاو
 ىوسو .افيصو نيعبرأو نهتنيزو نهتوسكب ةيراج نيرشع ىوس اضيأو ,ةطسبألاو ليخلل
 .ةعركلا ليخلا قاتعو حالسلا نم ىصحي داكي ال ام

 راهزأ رظناو ١78/4. نودلخ نبا تيرا )0 ىكم رهاطلا روتكدلا ةمجرتب باتكلا رظنا )١(
 55١/7. ضايرلا "١. ص (فراعملا راد عبط)
 .778/0 سبتقملا (؟)
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 ىف حضتي وهو .فئاوطلا ءارمأ دهع ىف ًالثام عساولا ءارثلا اذه روص نم ريثك لظو

 روصيام وحن ىلع قيمنتو ةقانأ نم اهب لصتيام لك ىف ننفتلاو روصقلا ءانب ىف مهسفانت
 هيف لفتحا نيح نونلا ىذنب ليعامسإنب نومأملل مركملا رصقل هفصو ىف كلذ ماسب نبا

 ةليلو ةليل فلأ روصق نم روحسم رصق ىلإ انلقتنا اننأاك رعشنو .ىيحي هديفحل رادعإب
 ةيرمرملا ناطيحلا رزأو ةشكرزملا رئاتسلاو سفانطلاو جابيدلا بورض نم هيف ام ةرثكل
 رصقلا ىف نيتريحب ىوس ءراثو راجشأو رايطأو تاناويحل روصو ليثات نم اهيلع امو
 ريما ققنن نأ تحعتو: :اههاونأ نم فاست هانملاو:بهذدلا نم ةوسا لتثاق اهيلع تنص
 ريطانقلا هذه - ةماع ىراصنلاو ةلاتشق كولم ىلإ سلدنألا ءارمأ برقأ وهو - ةلطيلط
 اًحالس هب ىرتشي ال ام هنئازخ ىف ىقبي داكي الو ,مركملا هرصق ىلع بهذلا نم ةرطنقملا
 رجح ىف ىيحي هديفح دي نم ةلطيلط تطقس ىتح تاونس الإ ىه امو ,هئادعأ ءاقلل
 نومأملا نع لقي ةيليبشإ بحاص دابع نب دمتعملا.نكي لو .ةلاتشق كلم سداسلا سنوفلأ
 ناكو ةريكلا هسنأ سلاجيو هاياظح ىلع قافنإلاو هروصق ءانب ىف افارسإ ةلطيلط ىف
 ةيدابلا ءاسن ةيليبشإب اًموي تأر اهنأ بيطلا حفن ىفو ةيكيمرلا دامتعا هتجوزب اقوغشم
 : هل تلاقف ٠ ,نهقوس نع نيبايث - نيطلا ىف - تاعفار نهو .برقلا ىف نبللا نعبي اهوح
 كلذ لك ريصو .درو ءامو روفاكو كسمو ربنعب رمأف ىراوجو انأ نهلثم لعفأ 5 ىهتشأ

 كلذ ىف َنضخي - اهيراوجو ىه ب تادحرشو هوو رعب نم لايحو برو ةقمون نضقلا ق اني
 نب فسويل هلاومأ نع لزانت نيح هنأ ةطانرغ بحاص نيقلب نب هللا دبع ىكحيو .نيطلا
 ”ةسمخ نع همأ تلزانتو ءرهاوجلا سفنأ نم دوقع ةرشع هيف بهذ طفس اهنيب ناك نيفشات
 باسح ىلع فرتلا اذه نومعني فئاوطلا ءارمأ لظ وحنلا اذه ىلعو .اسيفن اًدقع رشع'
 تاودأ نومدقي اوناك نمم عانصلاو راجتلا نم ىطسو ةقبط كانه تناك انهو: يهشلا
 ,ةلودلا لاجر رابكو داوقلاو ةالولاو ءارزولا نم اهيشاوحو ةمكاحلا ةقبطلل ميعنلاو فرتلا
 .ةايحلا ةنيزب اهسفنل ترثأتسا ةفئاطل بصنتو حدكت ةماعلا نم ةقبط اهءارو ناك هنأ ريغ

 'ةايحلا ىف فظش نم ةماعلا ةقبطلا هيف شيعت تناكام روص ىف غلابن ال نأ ىغبني هنأ ىلع

 ءارث نم اهيف امب معنت تلظ دقو .قزرلا تابيط نم سلدنألا ىف ناك ام ةرثكل نيج نأ
 ةيليبشإ عماجل ىدحوملا بوقعي ناطلسلا ءانب ىف هراثآ ىرنو نيدحوملا نيطبارملا ىدهعل
 ىلإ نويحيسملا هلاحأف عماجلا امأ ,مويلا ىلإ ةمئاق لازت ال ىتلا «ادلاريخلا» هتندئمو
 نانفلا ةراهم ضرعي - نمزلا رم ىلع - ا و نأ مهارحأ ناك اهو: .(ةيسيتك"

 تايه ة ريتك تاباغ نيلذنالاب ناك هنأ ركذن نأ انب ىرحو .ةفرخزلاو رامملا ىف ىسلدنألا
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 .ىناص رمحأ ريونصب ةشوطرط ترهتشاو .ثاثألا ةعانص راهدزاو ليطاسألا ةعانصل

 اهمهأ نمو .ةريثك نداعملا تناكو .ةيطرقب عماجلا دجسملا بشخ لت هناديع نمو .ةرشبلا

 لمعي ناك هنإ ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ىسيردإلا لوقيو:ةبطرق ىلامش ىف قبئزلا ندعم

 ةيندعملا فرطلاو قاقحلاو ىناوألاو ىلحلا تاعانص ترهدزاو ,لماع فلأ ىلع ديزي ام هيف

 ةيرملا ىف ىأر هنإ ىسيردإلا لوقيو .ةيريرحلا بايثلاو سبالملاو ةيضفلاو ةيزنوربلاو

 نودلخ نبا لوقيو .طسبلاو رئاتسلاو بايثلاو للحلا اهيف عنصت ريرحلل زارط راد ةئامنا

 دجن انإ» :ىرجهلا نماثلا نرقلا رخاوأ ىف اهزن دقو اهتاعانصو سلدنألا نع هتمدقم ىف

 دئاوع هيلإ وعدت ام عيمج ىف ةخسار ةمكحتسم اهاوحأو ةمئاق عئانصلا موسر اهيف

 ديضنت و .نضق رلاو راتوألاو تالآلا نم وهللاو ءانغلا فانصأو خبطلاو ىنابلاك اهراصمأ

 نداعملا نم ةينآلا غوصو روصقلا ءانب ىف عاضوألاو بيترتلا نسحو شايرلاو شرفلا

 موقأ مهدجنف هدئاوعو فرتلا اهيلإ وعدي ىلا عئانصلا رئاسو نيعاوملا عيمجو فزخلاو

 ظحو كلذ نم ةروفوم ةصح ىلع مهو .مهيدل ةمكحتسم اهعئانص دجنو ,اهب ٌرصبأو اهيلع

 لودو ةيومالا ةلودلا مايا ةراضحلا خوسر نم هانمدق امل راصمألا عيمج نيب زيمتم

 ىف ةيداملا ةراضحلا رهاظمو تاعانصلا راهدزا رارمتسا ىلع ةلدألا ربكأ نمو .'''فئاوطلا

 سيلو ءاهب ةريخألا ةيب رعلا بقحلا ىف اهؤارمأ ةطانرغب هداش ىذلا .ءارمحلا رصق ىيلدنألا

 طيحي هبو .راهدزا نم ةيسلدنألا ةراضحلا هيلإ تلصو امل اًيالخ اضرعم لب بسحف اًرصق

 دم ةدطتقا ايناك ةقردن ىهو .فيرعلا ةنج هلخادب كاقلتو .ةسارحلل فرش هولعي روس

 نمو .ةجرألا راهزألاو اهب ناحيرلاو لاقتربلا راجشأو ةقفدتملا اههايمو اهتاروفانب سودرفلا
 هفرغو هتاهدرو هتاعاق ناطيح تنادزاو ماخرلاب هضرأ تشرف دقو مخفلا رصقلا اهئارو

 ءاملا نم اطرح ةلماح ةعاق ىف دوسأ كاقلتو .فراخزلا فالآو راعشألاو ةينآرقلا تايآلاب

 ىف ىبرعلا نفلا» باتك ىف هتنجو رصقلا اذه فصو قرغتسا دقو .اههاوفأ نم بكسني

 : هبلب هتعور تذخأ دقو لوقيل هنإو ,ةحفص نيسمخ نم رثكأ كاش نوفل «ةيلقصو اينابسإ

 ايحنو ةتوبكملا مد هحور ىف ظقيتست فوس ذإ ءارمحلا ةرايز عيطتسي نم ديعس »

 .«'''ةعئاضلا لامآلا

 نوفل ةيلقصو اينابسإ ىف ىبرعلا نفلا رظنا ١)١( 2 2 (ىفاو دحاولا دبع ىلع .د قيقحت) ةمدقملا )١(
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 ءانغلا

 ريمألا ىلع لصور قحسإ مالغ بايرز دوفو ذنم سلدنألا ىف عيشي ءانغلا ناكو

 رهشلا ىف ناتيد قئاع اتارفل لعخ ذا ءايظع الافتحا هب هلافتحاو طسوألا نمحرلا دبع

 ىف بايرز ماقأو :ةينس تالض سغ راثذ لا نيعبرأب ردقي ام عايضلاو رودلا نم هعطقأو

 دوعلا راتوأ ىلإ فاضأ هنأب رهتشاو 0 ىلع تايتفلاو نايتفلا هيف بردتي |ًدهعم ةبطرق

 اهب تدرفنا ديلاقت ءانغلل لعشو: "نقلا مداوق نم انادي هل عيرخا انما و

 ." جيزاهألاو تاكرحملاب متخيو طيسبلا ىلإ هنم جرخيو ديشنلاب أدبي ناكف سلدنألا

 برعلا ءاذج ةقيرلا ىو هلق سادت اب نكي ل أ ديفيس نبأ نع يتئاثبلا لقنيو

 حتتفي كلذب بايرزو .ةيقيسوم (تون) مقر ند“ ىأ اهيف '"' 'نوناق نود سئانكلا مينارتو

 نهنم ىراوحلاو بابشلا نم نيريثك تانرد جرخو . «نسلدن الا ىف, يفسيوملاو .ءانقلا ةك رش

 ءاتغلا لخاو..ءاقشو ملعو ملقو ةنانب نهنمو طسوألا نمحر لا دبع ريمألا ىلإ اهادهأ ةعقتم

 قلعتلا عستاو 514 ةنس ىفوتملا سانرف نب سابع هونقتأ نممو هدعب رهدزي سلدنألا ىف
 باتك 0 حزاش ىبيجتلا .ىكحيو ءندملا نم ريثكل لغاشلا لغشلا حبصأ ىتح .هب
 اًرهاس ةقلام ٠ :” دنس قليل تايدنا ةحرتش ةميقم ق نيدلاخلل داشبب عتق نم زاتخملا

 دالب لكو .ةيحان لك نم فزاعملاو ريبانطلاو ناديعلا راتوأ نم هلوح قفخم ناك ال

 ىف ةضاخو»كفتاوطلا :ءاومآ خرفز ةحوملا :ةثعنشاو هءانغو ادع ةقلام لثم تناك سلدنألا

 ,يرعلا كينغ نب ةيمآ تلضلا بأ :نيحلتلا ةدوجب مهنمز دعب رهتشا نمو .ةلطيّلطو ةيليبشإ

 ةجاب نبا فوسليفلا هرصاعي ناكو .هنع ةيسلدنألا ناحلألا ةيقيرفإ لهأ ذخأ ىذلا وهو

 قي ماع قنا هذيملت اس هفلخو ,ناحلألاو ىقيسوملا ىف مظعألا سلدنألا مامإ ناكو
 نينغملا نأش .هب '”'ىنغيو هيلع هنحليو رعشلا مظنيو هديب ءانغلا دوع عنصي ناكو ةرامحلا
 ترتقي ناك هلآ ودين .هنونغيو هنونحليو رعشلا نومظت قيدلا قيوضابملا ةةيووألا

 رش نبا دحلا نك قرا نيم اون هرودبر نر ةقودد تايرز دب انقل ان سكلا

 وجل اذه لع قرا بش لصق اردنا رع تنحي ةرصملا 018 هديب قاوتملا ىقلأملا

 (0١1) حفنلا 7 ١. ) )4.ترغملا ؟/*؟١,

 ' ةلجمب ىناتسيلا ديرفلا رشن مداقلا ةفحت (0) .178/9 حفنلا (؟)

 ني 2١. 6١ ددعلا توريبب قرشملا ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو باتك رظنا ('9)

 ش .6ا/ ١174/15. (سنوت عبط) ةيسنوتلا ةيقيرفإب



 م

 نونلا ىه انيحو ءائيح افلأ ىَرَت 0 ةعيدب لك ٌترصبأ تصقر اذإ

 ىنثلا ىف غلابتو ىنثتت ةراتو ,ةلدتعم ئرت ةراثا كك تاكرح اهصقر ىف كرحتت ىهف
 ىبطرقلا فورخ نب فسوي نب ىلع انل مسريو .نونلا لثم وأ سوقلا لثم حبصتل ىتح
 :''اةصقار اهلعلو صقار ىف لوقيف ةروصلا سفن

 منال ملح دنع نياحلا لل . ىلا حب تاكرحلا عّرتمو
 "هسانك دنع ىبظلاك اًبعالتلم هضاير طسو نصغلاك اًدوأتم
 هسانب ءاش فيك ٌبعلي رشذلاك أربدم وأ البقم بعلي لقعلاب
 ينازل .هلاي> مه. ةفيتلا4 ةيبأو هن .ةيمدتقللا مشير

 رعش ىف برغملاو سلدنألاب نيحلت لكو ىسرملا نسحلا وبأ عباسلا نرقلا ىف رهتشاو
  مهيلإ نويذجي ىرجهلا سماخلا نرقلا ذنم ةلاتشق كولم ذخأ دقو .هتعنص نم وهف رخأتم
 ةأشن ىف ديعبلا هرثأ كلذل ناكو تالفحلا مه نوميقيو تايسلدنألا تاينغملاو نينغملا ضعب
 ىقيسوم نم هبحص امو ىبرعلا ءانغلا لبق نوفرعي نكي مل ذإ .نابسالا دنع ىقيسوملا
 ةريثكلا ةيب رعلا ىقيسوملا تالآ اوفرعف .ديعس نبا لوقي اك سئانكلا مينارت ىوس
 دقف ,ةينابسإلا ةغللا ىف تالآلا كلت ءامسأ ةلالدلا ربكأ كلذ ىلع لدت .ةيقيسوملا اهمقرو
 ىلع ةيبرعلا ةيسلدنألا ىقيسوملل ريبك نيد وهو ةيبرعلا اهناحلاو اهماغنأب اهيلإ تلقتنا
 ىف ةفلؤملا ىقيسوملا ملاع ىلإ ةيسنكلا مينارتلا ماع نم اهتجرخأ دقف ةيبروألا ىقيسوملا
 .ةقيقد ةينمز ةينحل تاريدقتب ةيقيسوم (تون) مقر

 ةأرملا

 نم ءىشب هيف ىظحت تناكو ,ىسلدنألا عمتجملا ىف ةأرملا نع نآلا ىتح ثدحتن ملو
 اهدجن نأ هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي .قرشملا ىف اهتخأ هب ىظحت تناك املق ةيرحلا

 لاق طسوألا نمحرلا دبع ريمألا نأ ىوري نايح نبا ىرن ذإ هبكوم ىف ريمألا عم بكرت
 :جورخ نود هرصق ىف ثكملاو ضرملا هيلع لاط دق ناكو اموي ديهش نب ىسيع هبجاحل

 :فيسلا سأر - مطاقلا هفرط :فيسلا بابذ (6) ١77/١. برغملا )١(

 .هضبقم ىف هاوأم :ىبظلا سانك - اينثتم :ادوأتم (؟)
 .رجشلا
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 ةداعلا ىضتقم ىلع ةهزنلل نهعم بوكرلاب نييدل دهعلا ديدجت اننلأس انمئارك ضعب نإ»
 كلذب لجعار ةداعلا ىضتقم ىلع ةهزنلل هيلإ عا اهيةماعإ ىلإ ركناف كروف نم جرخاف

 ىلع لدي تارفاس بعشلل نزربي نك تاريمألا نأ ودبيو «دغ '''ةحيبص نوكرحتم انإف
 ةيوع ةدييس» ناك نميسر نأ نم «سورعلا طقن » :هتلاسر ىف مزح نبا هركذ ام كلذ

 تاذ هل بكوم ىف اهبك ري هلعج ام ةعيفر ةناكم هدنع تلانو رصانلا نمحر لا دبعب تلصتا

 : هتنيدم ىلإ ةبطرقب هلك ىبرغلا ضبرلا اهب قشو ةوسنلقب ةرفاس هفلخ لغب ىلع موي
 كتابنا نيني نعت نا ةلرش م ةيسلدنألا ةأرملل ناك ام ىلع لدي اممو .'!ءارهزلا
 رصانلا نمحر لا دبع ةبتاك ةنْرَم لثم ءافلخلاو ءارمألل تاريتركس نآلا لدن اك وا
 لثمو ,ةلمكتلاو ليذلا بحاص لوقي امك '"نامتك هتبتاك اضيأو ,ةلصلا "'بحاص لوقي اك
 ىتح ةرعاش ريغ سلدنألا ىف ترهتشاو .ةلصلا ىف امك رصنتسملا مكحلا هنبا ةبتاك '”'ىنبل
 نم تاريثك نأ ودبيو .ىلاتلا لصفلا ىف كلذب ملنسو .نهنم نيرشعل ىرقملا مجرتيل
 ةفاقثلل نهتزايح عم ةيعامتجالا بادآلا ىقرأ نقتي نك ىومألا تيبلا ىف ةصاخو ءاسنلا
 ةيبدأ ةودن اهرصق ىف اهذاختاو ىفكتسملا ةفيلخلا تنب ةدالو روهظل ّدعأ امم رعشلل نهمظنو
 تناكف .ءسلدنألا ىف كلذ لظو .ءابدألاو ءارعشلا نم هريغو نوديز نبا اهرضحي ناك
 دهع ىف ىتح ءاط ةيبدأ ةودن داختا ىف ةذالَو وذح وذحت ةعيفرلا تويبلا نم تاديس كانه

 ىه مهتيب نم ةفيرش ةديس دجن ذإ .نيظفاحم اوناك منإ مهنع لاقي نيذلا نيطبارملا

 نيفشات نب فسويل هتدايق نسحب دهم ىذلا - ركب ىبأ نب ريس ةجوز ءاوح ةديسلا
 ةلثامم ةودن اهسفنل ذختت - اًماع نيرشعو نينثا ةيليبشإ ىلع اكاح لظو سلدنألا مكح
 ىلعو .ةعيدب ةديصقب اهل هحدمو ىليطتلا ىمعألل انتمجرت ىف اطل ضرعنسو ةيالوب هودي
 مج رانسو نيدحوملا رصع ىف ةيبدألا اهتودنو ةينوك رلا ةصفح اناقلت دال ةلكاشو اهتلكاش

 .لزغلا نع انثيدح ىف ديعس نب رفعج ىبأ عم ا

 2 .504 مقر لاوكشب نبال ةلصلا (9) عبط - 0 .د قيقحتب) سبتقملا رخل )01(

 320 مقر سمتلملا ةيغبو 107 مقر ةلصلا (0) ةعماجب ل دلجملا

 .ةرعاش ةيضو رع ةيوحن طنخلا ةعراب تناكو 1 يفر ةرهاقلا
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 "'عيشتلا (أ)

 هع ا او دو وع ةروث نأ نظن نأ أطخلا نم

 نإ لاقيو ,هيلع رساي نب راعل ديفح ةروث لثملابو لخادلا نمحر لا دبع دهع ىف ثدح اك

 لو ناوريقلا ىف نولازي ال اوناكو - نييمطافلاب هتروث ءانثأ ىف - لصتا نوصفح نب رمع
 وما :رئاث اكدو .دمحم نب هنا .نيع سمألل ايديك اناينب الاصتا ناك امنإ ءالو لاصتا نكي

 -جقللا اذهل - أطخ لف ,ىدهملاب بقلتو ةيواعم نب دمحأ وه ةرجهلل 5848ةنس هسفنل

 نبا دجنو .ةعيشلا ةاعد نم بقللا اذه راعتسا هنأ كانه ام لكو عيشتلاب ةقالع هتروثل ن

 سيلو مهقرفو 0000007 0 0 هبر دبع

 ءارا ىلإ 115 ةنس قوتملا ةرشم. نبا ءارآ شعب هزي نأ نيويسالب منا لواحو

 رصم ىلإ مهلاقتنا لبق نييمطافلا ةمصاع ناوريقلا ىف ةرثف هماقمل ةعيشلا نم يول

 دل ىلإ - عضوم لا اذه ريغ ىف ىرنس امك - درت اهنأ ريغ

 د ل ب نر «عيشتلا نيبو هنيب ةقالع الف

 ةوعدلاو سلدنألا ىلع فرعتلل مهسيساوج ضعب نويمطافلا هل اقحو .هنيبو رصانلا

 رعاشلا ّىفاه نبا عيشت انينثتسا اذإ لئاطب تأي مل كلذ نأ ريغ . .لقوح نبا لثم مه

 : سل كلا ىف نو رملا ,هتاعد نم هوبأ ناك امرو ,ةيليعامسإلا ةديقعلاب هناميإو ىسلدنألا

 ىلإ ةوعدلل اوطشني ىك ةعيشلل ةصّرف ةيومألا ةنتفلا نمز سلدنألا ىف تدجؤوو
 ديلاقم ىلع - برغملا ىف ةسرادألا ةرسأ نم - دومح نب ىلع ىلوتسا نيح كانه مهسفنأ

 ىلوو «ةيلاتلا ةنسلا ىف - انفلسأ امك - هولتق هنالغ نأ ريغ 2٠7 ةنس ةيومألا ةفالخلا

 ةفلتخم عضاوم ىف برغملاو هبردبع نبال ديرفلا ضرألا ةروص سلدنألاب عيضبلا ىف رظنا )١(

 .هرداصمو ىكم دومح روتكدلل سلدنالا ىف عيشتلاو دقعلاو ىسدقملل ميساقتلا ةينعاو لقوح نبال
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 اهيو ,ةقلامب قحل نأ ثبلي مو - انب رم ابك - ىلتعملا هيخأ نبا هعزانو .مساقلا هوخأ هدعب
 :٠ ,ةيعيش ةوعد سلدنألا ىف اورشني ىك ةصرفلا نويدومحلا ءالؤه ذخأي رلو . .[7/ ةنس لتق

 ريمأ نيب فئاوطلا ءارمأ دهع ىف ةلص أشنتو .كانه ةوعدلا هذه اومظني م مهسفنأ مهو

 ضعب طبريو .لئاسرلا ضعب لدابت ىدعتت ال اهنأ ريغ نييمطافلاو دهاجم نب ىلع ةيناد
 ناك ام نيبو ةطانرغ ىف ةناكم نم - فئاوطلا دهعل - دوهيلا هب ىظح ام نيب نيثحابلا

 .ديعب طبر وهو .ةيدوهيلاب ةلص عيشتلل انأكو .ةيعيش ةعزن نم ىريبز ىنب اهئارمأ ف

 ىنب لعج امم ةيداصتقالا مهتردقل ىريز ىنب دنع ةناكملا هذهب اوظح دوهيلا نأ حيحصلاو

 ةرازولا - ةليرغنلا نبا وهو - مهدحأ نولوي ىريز

 ىسدقملا لوقيل ىتح .هتاعدو عيشتلا دض ةنصحم تناك سلدنألا نأ معزن نأ عيطتسنو

 ىتحو .هولتق ابر عيشتم ىلع اورثع اذإ نييسلدنألا نإ ىرجحلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىف
 نيركفملا رابكو نايح نبا لثم سلدنألا ىف نيخرؤملا رابك دجن ةيومألا ةلودلا ءاهتنا دعب
 نوكي نأ نكمي ام لكو .اديدش ابصعت ةعيشلا دض نييومألل نوبصعتي مزح نبا لثم كانه
 ةقلامو ةبطرق ىف نييدومحلل ءارعشلا حئادم ىف ءادصألا ضعب وه انإ سلدنألا ىف عيشتلل

 ىقيقح عيشت نع مهرعش ىف ءارعشلا ردص املق ذإ ادج ةفيعض ءادصأ ىهو .نرق عبر ةدل

 نيطبارملا رصع ذنم اوذخأ نييسلذنألا نأ ءاثرلا نع انئيدح ىف ىرنسو .تيبلا لآل
 هنوبدني متآم انايحأ هل اوماقأ دقل لب .هل ثارم ضعب مظن ىف نيسحلا ةاسأم نوحوتسي
 انمدق ام لك نم صلخنو .سلدنألا ىف مهاجر ةاسأمو مهتاسأم نوبدني اوناك امنأكو .اهيف
 ,نوعيشتي دق ادارفأ نأ ثدح ام لكو .عيشتلل ةداح ةجوم سلدنألا ىف رهظت مل هنأ ىلإ

 .تيبلا لآ بح - ابلاغ - ودعي ال عيشت وهو

 ظ فوصتلاو ا"ادهزلا (ي

 ىلع لابقإلاو ايندلا ةايحلا عاتم ىف دهزلا ىلإ ةركبم ةعزن سلدنألا ىف ومنت تذخأ
 مهنوظعي اوناك نيذلا دجاسملا ىف ظاعولا نييسلدنألا سوفن ىف اهيكزي امم ناكو .ةدابعلا

 .حفنلاو ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلاو نايح نبال امههمالعأو سلدنألاب فوصتلاو دهزلا ىف رظنا )١(

 .ايلغلا ةبقرملا» (سراهفلا رظنا) ضايرلا راهزأو نبال ةلمكتلاو لاوكشب نبال ةلصلا انه نيروكذملا

 ركفلا خيراتو ىنارعشلل ىربكلا تاقبطلاو ىهابنلل لحنلاو للملا ىف لصفلاو ديعس نبال برغملاو رابألا

 ايثنلابل ىسلدنألا 20 سبتقملاو ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلاو مزح نبال
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 ةنجلا ىلإ امإف ةمايقلا موي مهبر ىلع نوضو رعم مهنأو رخآلاو مويلاو هللاب مهنو ركذيو امئاد

 ةالصلا نومزتلي اوناك نييومألا ماكحلا نأ اضيأ اهاكزو .ميحجلاو رانلا ىلإ امإو ءميعنلاو

 هضئارفب مايقلاو مالسإلا بادآب مهءاسنو مهءانبأ نوذخأي اوناكو عماجلا دجسملا ىف

 اوناك ام وحن ىلع دجاسملا ءانبب مهتاجوز ىنعت تناك طسوألا نمحرلا دبع ذنمو .هتابجاوو

 بورط ترهتشاو .هللا ليبس ىف داهجلل نطاومأ ضعب نفقي نكو مهسفنأ مه نونعي

 هتنبا ترهتشاو ,ةبطرق نم ىبرغلا ضبرلا ىف ادجسم اهئانبي طسوألا نمحرلا دبع ةجوز
 .ىبرغلا ضبرلا دجاسم نيب ال دجسم ىف اهتفقو فحاصمل اهتباتكو اهكسنو اهدهزب ءاهبلا

 ءامسلا نأ ىوريو .ىحولبلا بويأ اهداّيعو سلدنألا داهز نم اناقلي نم لئاوأ نمو
 سانلا عزفو (ه ١؟8- )7١5 طسوألا نمحرلا دبع ريمألا دهع لوأل اهرطمب تحش
 .هحالص نم نوفرعي امل ءاقستسالا ةالص مهب ىلصي ىك دمحم نب رورسم هيضاق ىلإ
 كيلع تمزع ! ىطولبلا بويأ اي :ىدان ءاقستسالا ةبطخ بطخيل فقو اذإ ىتح مهابلف
 اذه اي :ماق نيح لاقو .ةثلاثلا ىف هيلع مسقأ نأ دعب الإ مقي ملف ءٌنموقتل تنك ثيح
 كيلإ عفشتسن انإ مهللا :لاقف هسأر ىضاقلا عفر مث ؟انأ ثيح وعدأ تنك امأ ىنترهشأ
 مهيديأ ىف مهتيذحأو الإ اوفرصني ملف .ءاكبلاو جيجضلا رثكو ,ءاعدلاب ٌملأو ءاذه كّيلوب
 هنأ ىلع ربخلا اذه لديو نا لع أ كارب لا فاعل ديوب اي .رطملا ةرثك نيف
 هكسنو هدهز ىف طرفي ناك نمو .داهزلا كاسنلا ىف نسح داقتعا سلدنألا لهأل ن 0

 بهذملا ىف مامإ بويأ رصاعي ناكو .ةوعدلا باحي هنأو هللا ءايلوأ نم هنأ نونظي اوناك
 لاقيو .دهزلاو ةدابعلا نم ةورذدلا ىف ناكو 75١١ ةنس ىفوتملا رانيد نب ىسيع وه ىكلاملا

 ةاضق' نم. :دهزلاب: نهتتاو. .تاشعلا وأ ةسملا: ةالصب» .حبضلا دنس. .نيعيرأ :لض» هل
 نمو .ةوعدلا باح ناك هنإ ليقو 74 ةنس ىفوتملا نامثع نب ذاعم طسوألا نمحر لا دبع

 "68 ةنس ىفوتملا ىسابعلا نمحرلا دبع بهو وبأ رصانلا نمحرلا دبع مايأ داهزلا
 ناورم قب. نهرلا ديع نعازلا ةنعفلا .ىمو ىف اناقليو هدهرلا است قبل ىقكوففمو

 ىلا عزانقلا عنص نم هقمر دسل هب ىفتكي ناك ام ىلإ بسن 2٠ ةنس ىفوتملا ىعزانقلا
 ليللا ماوق راهنلا ماَوَص ناكو .ةوسنلقلا هبشي ام مهسوءر ءاطغل نويسلدنألا اهذختي ناك

 ءارمأ رصع ىف داهزلا نمو .دحأ ةلأسم ىلإ اموي طحني ملو .هبسك نم ليلقلاب ايضار
 ,ةيليبشإ بحاص دابع نب دمتعملا ىقل هنأب رهتشاو ,عالطلا نبا ثّدحملا هيقفلا فئاوطلا
 ىف اباتك 0/8 ةنس ىفوتملا لاوكشب نبا فلؤيو .ةيهاللا ةنجاملا هتايح ىلع هخّبوو هظعوف
 نيملسملاو مالسإلا جورخ ىتح اهيف ةدرطم ةيح دهزلا ةعزن لظتو ءاهتمئأو سلدنألا داهز



0١/ 

 ىرجملا عساتلا نرقلا ةياهن ىف اهنم

 لوا ناكو:هيضانلا نمحرلا دبع مايأ ذنم دهزلا اذه قفارت فوصتلا نم ةجوم تذخأو

 8١19 ةنس ىفوتملا ةرسم نب هللا دبع نب دمحم سلدنألا ىف ايوق اعفد اهعفدو اهثعب نم

 ةنحمب عمس نأ دبالو زاجحلاو ماشلاو رصمو برغملا نادلبب فّوطو جح دق ناكو .ةرجهلل

 لبجب هلزنم ىف هذيمالت عم لزتعاو .هنطوم ىلإ داو دادغبب ٠١59 ةنس دبلَصَو جالحلا

 راكنتسا انب رمو ةلزتعملاو ةيفوصلا ءارآ نم اجيزم تناكو .هميلاعت مهنقلي ذخأو ,ةبطرق

 ١4٠ ةنس هلاسرإ رصانلاب”صاخلا ءزجلا ىف نايح نبا ركذو ,هتديقعل رصانلا نمحر لا دبغ
 ام ام .هعابتأ دعوتيو ةرسم نبا ةديقعب هيف دّدني اروشنم سلدنألا ىف ةفلتخملا نادلبلا ىلإ

 «ادال بلطلا ىدامتو .ةقرف اهوح فلأتتو عيشت ثذخأ دف تناك اهنأ ىلع لدي

 مهلظأ اذإ ىتح ءافتخالل نو رطضي مهلعج امم ,رصنتسملا مكحلا هنبا دهع ىفو رصانلا دهع

 هيف ضان لدا اج تنل ةوعدلا ىف طاشنلاو روهظلا ىلإ اوداع ديؤملا ماشه دهع

 ىلع تباتو «مهتباتتساو مهنع فشكلا ىلإ ةرجهلل 8١" ةنس ىفوتملا برز نب ىقبي نبا

 هباتك ىف مزح نبا ركذيو ءترمتسا ةيفوصلا ةديقعلا هذه نأ ريغ .ةعامج مهنم هيدي

 هللادبع نب ليعاسإ ىرجحلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف اهيقنتعم نم «لّصفلا»

 ىلإ بهذ هنأ كلذ نم ليدعتلا ضعب ةرسم نبا ةديقع ىلع لخدأ هنإ لوقيو ءىّيَعّرلا
 ىف .ةيفوضلا ”ةديقعلا هذه: لخمطت مو .ةياهن ال ام ىلإ رمتسم هنأو ىنفي ال ملاعلا نأ

 نم اهريغو ةيرملاو ةيليبشإو ةبطرق ىف عابتأ اه لظ لب فئاوطلا ءارمأ دهعل سلدنألا

 :ةيسلدنالا :تذملا

 سابعلاوبأ اهدهعل ةفوصتملا مهأ نمو .نيطبارملا ةلود دهع ىف طشني فوصتلا ذخأو

 نساحم باتك فوصتلا ىف هلو ةيرملا لهأ نم وهو 075 ةنس شكارمب ىفوتملا فيرعلا نبا

 ف 0 ىلع هتقيرط موقت تناكو ,ةيسنرف ةمجرت عم سويسالب نيسأ هرشن سلاجملا

 هللا نمي ىتلا ننملا نم اهب لصتي امو تاماركلاو ةيهلإلا بهاوملاو اياطعلاو ةيفوصلا لزانم

 ىف ءانفلا دنع فقت ىتلا صاوخلا ةقيرط ىه هتقيرط نإ لوقيو .ةيناسنالا سفنلا ىلع اهب

 وهو .ةيطلإلا ةبحملا ىف ءانفلاب لوقي انإ دوجولا ةدحوب لوقي ال هنأكو ,ةيهلإلا تاذلا ةبحم

 . لئاقلا ىفسلفلا فوصتلا بتارم نع دعتبي هنأكو ,ىنسلا فوصتلا باحصأ نم دعي كلذب
 قيبشإإلا ناجرب نبا سلدنألا ىف هيرصاعم نمو .تاوطخ وأ ةوطخ دوجولا هدحوب

 نب دمحأ مساقلا وبأ ىّسق نبا اضيأو ,077 ةنس ىفوتملا نمحرلا دبع نب مالسلا دبع

 تءاس نيح نيطبارملا دض سلدنألا برغب ةروث داق ىذلاو 057 ةنس ىفوتملا نيسحلا



 0م

 ىأ نيديرملا نم ةريبك ةفئاط هتروث ىف معزتي ناكو ءاهتياهن ىلع تكشوأو مهطاوحأ
 فوصتلا وحن 0 هوفب عرسي ىسلدنأ فوصتم ريغ نيدحوملا رصع اناقليو .ةفوصتملا ٌْ

 ةرجهلل 5١١ ةنس ىفوتملا ىقلاملا قاهد نبا هذيملتو ىدوشلا هللادبع ىبأ لثم ىفسلفلا

 قرع نب نيدلا ىح ىرجملا سداسلا نرقلا نم اثلا فصنلا ىف أشنيو

 ا و ا

 نشل وبا ىفسلفلا فوصتلا ىف : ملعب أاوءاج نم رفشاو .اديرمو امداخ نيتنس اهمزل

 نبا نماثلا نرقلا ىف اناقليو .64 ةنس ىفوتملا نيعبس نباو 114 ةنس ىفوتملا ىرتششلا

 ةيلذاشلا ةديقعلا ىف دجو انأكو .برغملا نادلبب فاط دقو 75 ةنس ىفوتملا ند لا كايغ
 ىردنكسلا هللا ءاطع نبال مكحلا باتك حرشب ىنُعو .اهعابتأ ىلإ مضناف هبرأم ةينسلا
 .ةنسفنلا هتادهاحو هتاضاير هحرش ىف فصوو



 الثقافة 

 ةيملعلا ةكرحلا

 نولبقتسي ةلواطتم انورق ايناكس.لظ ذأ .هيدقلا ماعلا ف ىراضح رود ايربيإل نكي مل

 نم اولبقتسا ام لوأ ناكو .ةزيمتم مه ةراضح ىلإ اهالخ نم نوذفني الو تاراضحلا

 اوسسأو داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىف نويقينيفلا اهازغ ذإ ةيقينيفلا ةراضحلا تاراضحلا

 نورق ةسمخ وحن دعبو .ىسلطألا طيحملا ىلع سداقو طسوتملا رحبلا ىلع ةقلام اهم

 رحبلا ىلع ةنولشرب ةنيدم اهيف اوسسأو نوينانويلا اهازغ ذإ ةينانويلا ةراضحلا اولبقتسا

 نويقينيفلا ناعتساو نييقينيفلا نيبو مهنيب بورح تثدحو .ايريبيإ اهومسو طسوتملا

 [دصناو مهتراضح أي ريبيإ تليقتساو .مهوناعأف .نيينجاطرقلا نم مهتمومع ءافأب مهدض

 برحلا تبشنو ءايقيرفإ ىف مهتنيدم مسا سفن طسوتملا رحبلا ىلع ةنجاطرق ةنيدم اهب
 نامورلا رصتناو داليملا لبق ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف نامورلا نيبو لابيناه ةدايقب ينل

 ىف اهتاريخب عمس نمو مهدونج ةطساوب - اهيف اورشنو ءايريبيإ ىلع اعيرس اولوتساو

 ىهو .اهيف اهترشن ةيحيسملا امور تقنتعا نيحو .ةينيتاللا مهتغل - اهيلإ لحرو ايلاطيإ

 .اينابسإ مسإب اهتمس ىتلا

 اهيف اوأشن نم لضفب ةيسايسلا اهتايح ىف ةكراشملا ضعب امور كراشت اينابسإ تذخأو
 تاكو ةتايردهدخا نباو ناجارت لثم ةرصايقلا نم ةصاخو ةيلاطيإ رسأل اهب اودلو وأ

 اك .راهدزالا اذه ةوقب دعأ خويش سلجم نم اهيدل ناك اف ينسب امور ىف ةرهدزم ةباطخلا

 تكراشو .ةيباطخلا ةغالبلا نونف بابشلا نوملعي اوناك نيذلا ةذتاسألا ةرثكل ّدعأ

 ىف أشن ىذلا بألا اكينس امه نييبطرقلا اهئانبأ نم نينثاب ىباطخلا طاشنلا اذه: ف اناا

 ماعلا ىف ةبطرقب دلو ىذلا نبالا اكينسو .ةباطخلا نف اهيف ملعو امور ىلإ لقتناو ةبطرق

 ةفسالفلا نم اهب نمو هيبأ ىلع هميلعت ىقلتو امور ىلإ هب ءىجو .داليملا لبق عبارلا
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 تايحرسم هلو ,نورين اهمّلعو .ةباطخلل اريبك املعمو ايقاور افوسليف حبصأو .نييقاورلا
 هماهتال توملاب نورين هيلع مكحو ,ىلعألا ىحرسملا امههلثم نيسارو ىنروك اهذختا
 ,ةباطخلا نف ملعتيل نايلتنوك وه ىنابسإ باش امور ىلإ لحرو .هدض ةرماؤم ىف هكارتشاب
 عجرملا - لازيالو - ناك اباتك اهيف فلأو .اهميلعتل ةسردم أشنأو كانه اهيف عربو
 وه .اكينسل ديفح امورب رهتشاو .ةينامورلا ةباطخلا ىلع فرعتلا ىف نييبروألل ىساسألا
 اقلأتم ارعاش حبصأو امورب أشنو داليملل 9 ةنس ةيطرقب دلو دق ناكو ,رعاشلا «ناكول»
 برحلا اهيف فصو دقو ءليجرفل ةداينإلا ةمحلم زارط نم ةيصصق ةمحلم نم مظن اه
 هيلع مكحو هدض ةرماؤم ىف همع عم هكارتشاب نورين همهتاو ,ىبموبو رصيق نيب ةيلهألا
 ."7.يرشعلاو ةسداسلا زواجتي ال هرمعو توملاب

 مهو .هيف مهتايصخش اونفأ ىنيتاللا بدألا ىف اهدق اينابسإ نم اوكراش نم نأ حضاوو
 .صلاخ ىنامور ىنيتال بدأ كلذل وهو ءاممر ىف هوجتنأ لب ءاينابسإ ىف هوجتني م
 ةينانويلاو ةيقينيفلا دوهعلا ىف تناك امك ىنامورلا دهعلا ىف لازتال - كلذب - اينابسإو
 ,تامسقلا ةزيمتم ةينابسإ الامعأ ةيناسنإلا ةراضحلا ىلإ فيضت نأ عيطتست ال ةينجاطرقلاو
 نوينجاطرقلا لبق نم اهاعرو اهدهعت اك ةراضحلا ىف اهدهعتتو اهاعرت امور تلظ لب
 لئابقلا اهيلع تراغأ داليملل سماخلا نرقلا ىف تلخد اذإ ىتح .نويقينيفلاو كاناونلاو
 طوقلا مث لادنفلا مهنم اهزنو ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا ىلع تضق ىتلا ةرذ تملا ةيناموجلا
 ىلع اوضق دقو ,ةراضح طوقلل نكي ملو .مهنم برعلا اهملست نأ ىلإ اهومكح نيذلا
 ةعومجم ىوس مهمايأ نم اباتك خيراتلا ظفحي الو .ةينامور ةراضح نم اينابسإب ناك ام
 جذاسلا هروصت اهيف ضرعي وهو .داليملل 776 ةنس ىفوتملا ىليبشإلا روديزيإ سقلا
 ةصق ىف تنارويد لوقيو ,سدقملا باتكلل ةيزاجم تاريسفت عم ةيعيبطلا مولعلاو خيراتلل
 اينابسإب طوقلا دهع ىف ايشاف ناك ام ىلع لدتو .قئاقحلا ىف ءاطخأب ظتكت اهنإ ةراضحلا
 .نييسلدنألا تاباتك ىف ركذ ىأ ةعومجملا هذ سيلو لايم قف

 اهب نكي ملو اهيلع قبطي لهجلا مالظ ناك اينابسإ اوحتف نيح برعلا نأ كلذ ىنعمو
 ىف فرعي مل رطقلا اذه نأ نم ممألا تاقبط هباتك ىف دعاص هلوقيام قحبو .ءاملعالو ملع

 )١( .اهدعب امو 911١و اهدعب امو ناكولو نايلتنوكو هترسأو اكينس ىف رظنا _
 تتنارويد لول ةراضحلا ةصق (؟) فيلأتلا ةنجل عبط) :تنارويد لول ةراضحلا ةصق ١15/١154 2

 كلذكو اهدعي امو 13/0 (رشنلاو ةمح ريلاو ١ ا .اهدعب أمو ّْ
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 ةمكحلا هجو ىف اقلغم لظو .ملعلل هبحب رهتشا صخش هب ناك الو ملعلاب ميدقلا رصعلا

 مهل نكي مل نكلو دوهب - ىضاملا لصفلا ىف رم اك - هيف ناكو .'''برعلا هحتف نأ ىلإ

 موقي مهرود امنإ ,برعلا مايأل ةيملعلا ةكرحلا ىف رود مه نكي مل اضيأو ,ىملع باتك ىأ
 دج نيح دعب اميف ةينيتاللا ىلإ هتمجرت ىف ةمهاسملا ىلع مث ىبرعلا ملعلا لثمت ىلع طقف
 ةبلاقصلا - كلذ ىف - دوهيلا لثمو .هيلع فوقولاو ىسلدنألا ملعلا بلط ىف برغلا
 ذنم .سلدنألا ىلإ نويومألا ماكحلا مهبلج نيذلاو عضوملا اذه ريغ ىف مهركذ رم نيذلا

 مهل نكي مو ,ةيمالسإ ةيبرع ةفاقث نوفقثتيو ةيبرعلا نوملعتي اوناكو ,ىضب ّرلا مكحلا دهع
 رصع ىف ندملا ىدحإل اىاح مهدحأ حبصي نأ الإ سلدنألاب ةيملعلا ةكرحلا ىف رود ىأ
 ىلإ اولمحي مل - انلق اك - مهنإف اينابسإ لهأ امأ .ءالعلل ءاطعلا لزجيو .فئاوطلا ءارمأ

 نم مهتالالسو مهنم اوملسأ نم نأ مهل ام لكو ءاينيتال اثارت سلدنألا ىف ةيملعلا ةكرحلا

 ىذلا ناسللا ىلإ عجرت ال اهتبورعو ةيبرعلا ةيملعلا ةكرحلا كلت ىف اومهسأ نيدلوملا

 رفد راما كفر < فيس ١ نااعا - عجرت لب ءبسحف هتمدختسا

 ] ظ .ةيقرشم ةيبرع لوضأ

 ىسوم نأ انب رمو .ملعتلاو ملعلا ىلإ دليو رطق لك ىف هتمأ عفد مالسإلا نأ فورعمو

 نوملعي ءاهقف شويجلا عم امئاد لسري ناك برغملا حتف لمكمو سلدنألا حتاف ريصن نبا
 كينحلا .نيدلاب» دينو وضيو»نارقلا طع مهنوظفحيو مالسالا ةحوتفملا رايدلا لهأ

 نوملسملا هب ذخأ نيدلا رئاعش نم اراعش نآرقلا ةملسملا ةئشانلا ميلعت ناك املو .هميلاعتو

 بيتاتكلا هل تحتتفاو .ميلعتلا اذهب تذخأ - اهرودب 0 نإف مهنادلب عيمج ىف

 مكحلا نع رثؤيو ٠ ,ةيلاتلا بقحلا لاوط كلذ درطاو .'''ةالولا رصع لوألا اهرصع ذنم

 ةثالث لعج .هدهع ىف اباتك نيرشعو ةعبس ةبطرقب أشنأ هنأ (ه 511- )56٠0 رصنتسملا

 ةبطرق تناكو '' '.ةبطرق ءايحأ نم ةفلتخم ٍنكامأ ىف ىقايلاو عماجلا دجسملا راوجب اهنم
 ا رخا دعت ناكو اي دوم ىعس و بيتاتكلا مّلعف ناكو .هبيتاتك لبق ىرخأ بيتاتكب ظتكت

 ” ضعو ميركلا نآرقلا' اهظيقت لك صقر اهب ةسيلطت نكي لرد نيف ةئشانلا هميلعت ىلع

 عم طخلاو ةباتكلا ناسحإو وحنلا اهميلعت لمشيل عستي ناك لب ىوبنلا ثيدحلا صوصن

 )١( (توديب عبط) ىراذع نبال برغملا نايبلا (5) (ةداعسلا ةعيطم عبط) .دعاصل ممألا تاقبط -
ْ 

 ظ 011 .17 ص

 عبط) ىدييبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقيط (4) (ديردم عبط) ةيطوقلا نبال سلدنألا حاتتفا (؟)
 ١/8. ص (ةرهاقلا .50 ص



1١ 

 ميلعتب نودلخ نبا هونيو ءةعرابلا لئاسرلاو راعشألا نم صوصنلا ضعب اهظيفحت
 ةياور ةرثكو ميلعتلا ىف ننفتلا مهدافأف سلدنألا لهأ امأو» :الئاق سلدنألا ىف ةئشانلا

 فرعأ اهب اوراص ةكلم لوصح رمعلا لوأ نم (وحنلا) ةيبرعلا ةسرادمو لئاسرلاو رعشلا 2

 مهنأو سلدنألا ىبدؤم ىلع - كلذب - ىتثي نودلخ نباو ."'ىبرعلا ناسللا ىف
 مب ةيب رعلا ةكلملا - ميركلا نآرقلا ظفح نع الضف - ةئشانلا ىف اوسرغي نأ اوعاطتسا

 مهّدعأ امم .رثنلاو رعشلا تابختنم نم مهوظفح امو وحنلا دعاوق نم هيلع مهونرم
 نييومألا ماكحلا نم ةصاخلا ءانيأ بدوي ناك نم مهنمو .عراب بدأ لهأ اوحبصيل
 ىف ةماعلا ءانبأ بدؤي ناك نم مهنمو ,مهريغو ءارزولاو ةيومألا ةرسألا نم فارشألاو

 .ةصاخلا مهرود ىف وأ مهب ةلقتسم رود ىف وأ اهب ةقحلم رود ىف وأ دجاسملا

 تاقلح ىلإ لوحتي نيبدؤملا ىديأ ىلع لوألا ميلعتلا اذه ىهني نيح ٌيشانلا ناكو
 نم كاذ وأ ملعلا اذه نم دوزتيل وأ ءاش نإ ةيبرعلا سورد ىف عستيل دجاسملا ىف خويشلا

 ذنمو .هلك اذه نيب عمجي دقو .ىوبنلا ثيدحلا امإو ريسفتلا امإو هقفلا امإ ةينيدلا مولعلا
 ذنم رقتساو .ةيملعلا ةكرحلا اهماكح دوقي ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا نمحر لا دبع

 ىلع هملع هل متي ال نيدلا وأ ةيب رعلا مولع نم ملع ىأ ىف ملاعلا نأ ةلودلا هذه لوأ
 ركذت بيتاتكلا وبدؤم قو :.فرشملا ف ةيساسألا هعييات لا لع اذإآلإ لمكألا هجولا

 ىفوتملا ىوحنلا ''ىدوج نع أرقن ام وحن ىلع دادغبو ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ تالحر مل
 مولعلاو هقفلا بلط ىف ةلحرلا تناكو .114 ةنس ىفوتملا سيق نب ' 'ىزاغلاو ١94 ةنس
 (ه )١75 - 118٠ لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه ريمألا رهتشاو .عسوأ ةينيدلا

 ةنيدملا ىلإ نوريثك هدهع ىف لحرو ءاهيلع مهعيجشتو ىبطرقلا بابشلا ىلإ اهبيبحتب

 ذنم اعبتم اديلقت قرشملا ىلإ ملعلا بلط ىف ةلحرلا حبصتو .هتطومو كلام مامإلا هقف لمحل

 ىرقملا درفيو .نييسلدنألا ءالعلا بابش نم هيلإ نولحارلا رثكيو ,خيراتلا اذه
 .ةيلاوتم انورق اعبتم اديلقت تلظ اهنأ ىلع لدت ىهو .هحفن ىف ةليوط الوصف مهريهاشل
 هدهعل ءاهقفلا رثكي ىتح (ه180١17-5) ىضبرلا مكحلا رصع ىلإ لصن ال نحنو
 نو ريثك مهبْلأ دقف :ةبطرقب هيلع ىلبقلا ضبرلا لهأ ةروث كلذ ىلع لدت اى .ةطرفم ةرثك

 . ,ةبطرق نع مهوبلؤمو نورئاثلا لحري نأب رمأ ةروثلا تقفخأ اذإ ىتح .هيلع ءاهقفلا نم

 ضل ص ”١1١07 ص نودلخ نبا ةمنقم )١(

 .؟7/7 ص ىديبزلا (") ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (؟)
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 طراو افلا 18 ةيردتكسالا نإ لضرو:ةلطيلط»نلإ: قيوتو:ةيوشا راها يرزق لج
 .ىضاملا لصفلا ىف انب رمام وحن ىلع تيرك ةريزج رهاط نب هتلادبع اهريما

 دنع لوقيوب ( 70 نيدحا# )٠5 طسوألا ن نمحرلا دبع هنبأ مكحلا دعب ةرامإلا ىليو

 ,ةميدقلاو ةثيدحلا مولعلا ىف هجيرخنو هميلعتب هوبأ ىنع» : :انب رم (ى ,برغملا ىف ديعس نبا

 '"!«هنف ىف ملع ىذ لك لخادي ناكو .ثيدحلل راهظتسالاو نآرقلل ةوالتلا لهأ نم ناكو
 نبا .لوقيو ('«ةفسلفلاو .نيدلا مولع ىف ارخيتم املاع ناك :نودلخ نبا لوقيو

 مهبلاطم ف مهفاعسإو هتلود ىف رعشلاو بدألا لهأو ملعلا لهأ ماركإ مزتلا » :ةيطوقلا

 مولعب ماتهالا ىلإ سلدنألا عفد ىذلا وه هنأ عضوملا اذه ريغ ىف ىرنسو "'«اهلك

 دجسملا ىف - تائملاب نودعي اوناكو - ءاملعلا تاقلح ىلع هدهعل بالطلا لبقأو .لئاوألا

 . ىثيللا ىبحي دعب هنمزل ءاهقفلا ريبك بيبح نب كلملا ديع ةقلح تناكو ,ةبطرقب عماجلا

 (ه 777 - ؟78) دمحم ريمألا هنبا طسوألا نمحر لا دبع فلخو .“'بلاط ةئامثالث مضت

 ىوذ مهتاقبط ىلع امدقم س انلا  مالعأل امركم ناك » : ىزارلا نع القن نايح نبا لوقيو

 كلذ عم رعشتسيو مهتياعر ىف فعسي فعسيو مهلئاسو فلزيو مهسلاج عفري مهنم ملعلاو هقفلا

 نب ىقب نم هفقوم امه امه .''!هل نيميظع نيفقوم نايح نبا ركذيو ”'«مهدساحت نم رذحلا

 باتك املوأ بلجو قرشملا ىلإ الحر دقف ىنشخلا مالسلا دبع نب دمحم نم هفقومو دلخم

 ةماعلا هيلع اوطلسو هيلع كلذ ءاهقفلا نم ةعامج ركنأف ثيدحلا ىف ةبيش ىبأ نبأ فنصم

 ىناثلا ءاجو .هل اوضرعتي نأ مهاهنو مهنم هاحف ريمألا كلذب ملعو .هتءارق نم هوعنميل.
 هءالمإ هيلع ءاهقفلا ركناف .ديبع ىبأل خوسنملاو خسانلا باتك الماح قرشملا نم اضيأ

 نبا لوقيو .هل مهضرعت نع دمحم ريمألا مهاهنف .عماجلا دجسملا ىف بالطلا ىلع باتكلا

 ارباثم نارقلل ةوالتلا ريثك ناك» هنإ (ه ٠٠" - ؟ا/ه) هللا دبع ريمألا هنبا نع نايح

  اظفاح مهمايأو .مهتاغلب اريصب برعلا نانلب اققحتم ملعلا نوتف ىف افرصتم هسرد ىلع

 لئاضفلاب كولملا سلاجم رمعأ هسلجم ناكو ءرفاو ظحب رعشلا نم اذخآ رابخألاو بيرغلل
 د ,لهأ ةروتشم لا هك الو انآ مدقي ال ناكو .ميلاعتلاو بادآلا لهأ تاقبطل اهعمجأو

 .8/؟ (ةرهاقلاب ثارتلا راد 60/١. (فراعملا راد عبط) برغملا )١(

 عبط - ىكم دومحم.د قيقحت) سبتقملا (0) 0١ .0/5-17 (قالوب ةعبط) نودلخ نبا خيرات (؟)

 ْ .550 ص (توريب .40 ص (ديردم عبط) سلدنألا حاتتفا )0

 .اهدعب امو 568 ص سبتقملا (5) ةبتكم رشن) .نوحرف نبال بهذملا جابيدلا (8) -
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 دكؤي ام كلذ ىفو «''”ةنامزلا ىوذو ةجاحلا لهأو ءارقفلا ىلع ديلا طساب هقفلاو ملعلا
 .ةليزجلا لاومألا مهيلع هقادغإو فنص لك نم ءاملعلا ىلع هدي ةطسب

 ٠ هذهع بو نسلدنألا غلبتو .(ه 98.560٠ - ؟٠.٠) رصانلا نمح رلا دبع هديفح هدعب ىل وتو

 بدتنا دق ناكو .همايأ ىف ةيملعلا ةكرحلا رهدزتو ,ناطلسلا ةوق ىف ةرظتنملا ةورذلا
 نأ ىفكيو .ءاملعلا ىلع قادغإلا هل تتساو ءرصنتسملا مكحلا هدهع ىلوو هنبا اهتياعرل

 ىسلدنأ وهو - طاطسفلاب ىكلاملا هيقفلا نابعش نب مساقلا نب دمحم ىلإ لسرأ هنأ فرعن |
 ناك ام ىدم روصتنل رصمب ةيكلاملا خويش ىلع اهقرفيل '''رانيد فالآ ةرشع - لصألا
 مكحلا هنبال نتساو .فنص لك نم اهئاملعو سلدنألا ءاهقف ىلع لاومألا نم ذئنيح رثني
 دادغب نم هيلع دفوو .مهملع سلدنألا ىف اورشنيل قرشملا نم نيمداقلا ءاملعلا ماركإ اضيا
 وه امك - سلدنألا ىف ىلع وبأ داقو .هب ةوافحلا ىف غلابف 31١ ةنس (9ىلاقلا ىلع وبأ
 هذيمالت نم كانه هيدي ىلع جرخت نميو ةيوغللا هتافلؤب ةمخض ةيوغل ةكرح - فو رعم

 ,لئاوألا مولع نوسردي نمب ىنُع ةغللاو نيدلا ءالعب رصانلا ىنع اكو .نيريثكلا نييوغللا
 ىف سديروقسويد باتك اهنيب ةيدهب هيلإ لسري عباسلا نيطنطسق ةطنزيب روطاربمإ ىرنو

 ناكو 54٠ ةنس الوقين بهارلا هيلإ لسرأف ءاهب نيفراعلا دحأ هيلإ لسري نأ روطاربمإلا
 ىلإ باتكلا ةمجرت ىف هتدعاسمل ةنجل رصانلا فلأو ءاعيمج ةينيتاللاو ةينانويلا فرعي
 ظ .ةيرعلا

 ,ةيملعلا ةكرحلا ىلع فارشإلا هيلإ دنسأو هدهعل ايلو ناك ذنم هيبأب مكحلا ىدتقاو
 ىلإ ةكرحلا كلتب ىنُع (ه 767- )6٠0 مكحلا ىف هفلخ اذإ ىتح .همايأ ىف اب ضبنف

 هتمدقم ىف اليوط اهب هونو ىلامألا هياتك همساو هيبأ مساب ىلاقلا زرط دقو :ةئرذلا +
 كلذ نم «مهتافلؤم هيلإ نومدقي قرشملا ىفو سلدنألا ىف نيريثك نيفلؤم ىرنو .باتكلل
 ,ىشرقلا هللا ديبع نب دمحمو كلملا دبع نب دمحأل كلام هقف ىف ا"! تاعنسالا نادك

 ١60. ص(ةرهاقلا عبط)ىديمحلل سبتقملا ةوذجو لصفلا (فراعملاراد عبط) سبتقملا رظنا ] )١(
 لجلج نبال ءاكحلاو ءابطألا تاقبط رظنا (4) .هظيرقتو هللادبع ريمألا ىلع ءانثلاب صاخلا
 ىسنرفلا دهعملا عبط) ديس داؤف قيقحت .7١5-١/7١1ىطويسلل ةرضاحملا نسح (؟)
 ةعبيصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبطو "١ص (ةرهاقلاب رصانلا ىلع ىللاقلا ىلع ىبأ ةدافو ىف رظنا (9)
 [4"ص (توريبب ةايحلا ةبتكم راد ةعبط) ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ةبطرقب هماقمو
 .اهدعب امو ءايدألا مجعمو ٠١4/١ ةاورلا هابنإو ٠١ 5ص
 .57 مقر (ديردم عبط) لاوكشب نبال ةلصلا (0) 7"١+ص ىبضلل سمتلملا ةيغبو 7/١٠ترقايل
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 دقو ءهل هفلأ ىذلا ىنايجلا جرف نب دمحأل قئادحلا باتك كلذ نمو ,ةريبك ةزئاجب امههلصوو

 ىف باب ةئام هباتك ىف ركذ دواد نبا ناكو ءىناهبصألا دواد نبال ةرهزلا ٍباتك هب ضراع

 ريغل هيف دروي ملو تيب اتئام باب لك ىف باب ىتئام هباتك ىنايجلا لعجف تيب ةئام باب لك

 هيلإ لسرأف ٍىناهبصألا جرفلا ىبأل ىناغألا باتكب مكحلا عمسو .'''ائيش سلدنألا ءارعش

 هقفرأو ٠ اة هنم ةحسن هيلإ لورا ,باتكلا نم ةخسنب هبلإ ثعبيل ا 0 فلأ

 0 30 ىف

  بتكلا ءانتقا ىف مكحلا غلبُم غلب ةفيلخب مالسإلا 4 مس مل» :رابألا نبا لوقيو

 هدهعل سلدنألاب تعمتجا» : : نودلخ نبا لوقيو «''!اهب ماتتهالاو اهراثيإو نيواودلاو

 راش را قوقارودمل :ناكو 5  هدعب نم الو هلبق نم دحأل نكت مل بتكلا نم نئازخ ظ

 دادغبو قشمدو ةرهاقلاو ةيردنكسإلا لثم اهمصاوعو دالبلا راطقأب بتك بالج ىرخأ

 نيعبرأو اعبرأ تناك رصقلا ىف هتبتكم سراهفلا ددع نإ لاقيو ءبتكلا سئافن هل نوبختنب

 ىتلا رادلا تناكو - ةقرو نوسمخ ةياور ىفو - ةقرو !””نورشع سرهف لك ىف اسرهف

 '"ديلجتلاو خسنلا ةعانص ىف قاذحلاب رخزت تناكو ,ىملع عمجمب هبشأ هتبتكمل اهذختا

 ةمهملا .بتكلا تاطوظخم نولباقي نيذلا نيققحملابو :فدض لك نم نيسزادلا ”ءالعلابَو

 ىف ىديمحلا ركذيو .حيقنتلا ةياغ ةحقنم م اخسن ةبتكملل اهنم نيصلختسم ضعب ىلع اهضعب

 نيعلا مجعم خسن نولباقي ءالعلا نم ةعومجو ىلاقلا ىلع ىبأب اموي رم مكحلا نأ ةوذجلا

 نبا ىوغللا رصم رمل اهذخأ ىلا ديعس نب رذنم ىضاقلا ةخسن اهنيبو

 ةفاقثب اهونم رابألا نبا لوقيو ."''باتكلا خسن نع مهلأسي اليلق مهعم ثكمو دالو.

 ةعلاطملاو اهل مول تكب ماتهالا ريثك ناكد» : اهيفلؤمو بتكلاي هتف رعمو مكحلا ٠

 :(نفراقملا راد مطل نيغيص نبال. :برقملا (8) 4+ نس نيمتلملا ةيقيو ةالرم ةزتملا ظنا '(1)
 ةرهمجو ءاريسلا ةلحلا ىف هتمجرت عجارو 0 ءايدألا مجعمو 1 ص برطملا ىف ةيحد نباو

 2000.3٠١ ص مزح نبال برعلا باسنأ 0.

 ' ةيتكمب ناك لاقيو ١81/4 نودلخ نبا خيرات (1) ١17/4. نودلخ نبا خيرات (')

 ظ .باتك فلأ ةئامعبرأ مكحلا ءاريسلا ةلحلا ىف مكحلا ةمجرت رظنا (5)
 2 .اهدعبامو 27ص ىديمحلل سبتقملا ةوذج (0) .اهدعب ام 7٠١/١ (ةرهاقلا عبط) رابألا نبال
 ١55/4. نودلخ نبا خيرات (4)
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 نم ناك نف ىأ نم رظنو ةءارق هيف هلو الإ هتنازخ ىف ناك اباتك هل دجت املقو ءاهدئاوفل

 دعست - هفيعاضت ىف وأ هرخآ ىف وأ هلوأ ىف امإ - هطخب هيف بتكيو هؤرقي .ملعلا نونف

 داكت ال بئارغب كلذ نم قأيو .هل ةاورلا ناساو هب فيرعتلاو هتافوو هدلومو فلؤملا

 .مهتمئأو نييسلدنألا خويش دنع ةجح هبتك ام لك راصو ..هتعلاطم ةرثكل هدنع الإ دجوت
 هدهع ىف سلدنألاب ةيملعلا ةكرحلا غلبت نأ ىعيبطو .«'''هب نو رضاحيو هطخ نم هنولقني
 بتكلا تاهمأ نم 00 ا اهل لمّؤي ناك ام لك

 رقد ام ل يسع ىلع نيقون نط نم لئاوألا مولعو ةينيدلاو ةيوغللا مولعلا ىف

 ءالعلا ىلع بتاورلا رصقي مكحلا نكي ملو .ةليزجلا بتاورلا نم مهيلع قدغأ ام ظ

 نيذلا نيبدؤملا ىف اهممعي ناك لب 0-0 ىف بالطلا نورضاحي نيذلا نيصصختملا

 نيرتعو ةعس ةبطوق و اهنا هنأ اه رو" بيتاتكلا ىف نيكاسملاو ءارقفلا دالوأ نوملعي

 طسب امم ملعلا ىلع ءافأ هنإ رابألا نبا لوقيو ,بيتاتكلا نم هلبق اهب ناك ان و

 هتالصو هاياطع تلصوو .هبلط ىف سانلا بغرو ,مهركذ عفرو هلهأب هونو «لاملا نم هيلع

 ."'هدلب نع ةيئانلا نادلبلا ءاهقف ىلإ

 دبتساو .هرمع نم ةرشع ةيداحلا ىف ناكو .ديؤملا ماشه هنبا رصنتسملا مكحلا دعب ىلوو
 كلذ ىف هعزاني ال .رماع ىبأ نب روصنملا هئارزو سيئر وأ هبجاح ةلودلا ريبدتو ناطلسلاب
 ىلوتساو امئاد اهيف رصتنا لاهشلا ىف ىراصنلا عم ةريثك عئاقو هلو .هتايح لاوط عزانم
 ا ىلعأو .هيف سانلا بّيح امم .ةريثك ىرخأ انادلبو انوصحو ةنولشرب ىلع مهنم
 لزجي ناكو .'*'هي دي نيب نورظانتيو هيف مه سلجي اموي عوبسأ لك ىف مهل لعجو ءاملعلا

 وحن ىلع .هيلع مهتدافو مركأف قرشملا ءالع ضعب هيلع دفوو .مهل اياطعلاو بتاورلا
 ابتك ةغللا ىف هل فلأو .ىوغللا ىدادغبلا نسحلا نب دعاص ةدافو نم فورعم وه ام

 ىبأل ىلامألا باتك ا ىلع هفلأ نضوصتلا هباتك اهنم ,ةمح الاومأ هنم اهب لان ةفلتخم
 ءاهقفلاب ىنعي ناكو ."رانيد فالآ ةسمخب اوت هل رمأ هيلإ همدق نيحو .ىلاقلا ىلع

 5١1١/١. ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا (”) لوقيو ٠١7/١ رابألا نبا ىف مكحلا ةمحرت . )١(

 دحاولادبعل برغملا رابخأ صيخلت ىف بجعملا (4) عبط) كرادملا بيترت هباتك ىف ضايع ىضاقلا
 ىديمحلاو 8“ ص (ةرهاقلا عبط) ىشكارملا بتكلا علاط نمم مكحلا ناك» ١2/١(: طابرلا
 ْ .ل١ ص ريثك هوأش هيف غلبي مل اريقنت لاجرلا رابخأ نعرقنو

 ةاورلا هابنإو ؟"١/0 لاوكشب نبال ةلصلا (6) .«ملعلا لهأ نم

 .7'/61 (ةرهاقلا عيط) ىطفقلل ."08/7؟ ىراذع نبال برغملا نايبلا (؟)
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 ةيحتب بحي نأ رمأف حومطلا ديدش ناكو .نييوغللاو ىوغللا ذعاصب هتيانع نيثدحملاو
 هسفن بيصنت ىلإ - ىضاملا لصفلا ىف انب َّرم اك - حمطو .كلملا ريرس ىلع دعقو .كولملا
 ا ارو ةفيلخ
 نم رصقلاب رصنتسملا مكحلا ةيتكم ىف ناك .ام لك قارحإب رمأي نأ ىلإ برقتلا اذه هعفدو
 ةيملعلا ةكرحلا فقي مل كلذ نأ ريغ .ةماعلا ىضري ىتح "'ميجنتلاو كلفلاو ةفسلفلا بتك
 تناك ذإ ءاهّدم ىف تلظ دقف مكحلا هنياو رصانلا نمح ر لا دبع رصع ىف ترهدزا ىتلا

 أ ةضللا صاع نا نيا فني يسم ام ناصرسو. تداحلا"|ذهتان هفضعم نأ نم. قوقا
 سلدنألا ىف ةيومألا ةلودلا ىلع ءاضقلاب تهتناو اماع نيرشع نم رثكأ تلظ ىلا نتفلا
 نيلدنألا' قرح. لإ يطوق: نم: رشاش. نأ روعتلا هذه زاثآ م ناكر ةةرجفلل 817 هةنس

 تناك ىتلا ةيملعلا بتكلا نم ريثك ندملا كلت ىلإ مهعم رجاهو .اهئالع نم ريثك ةفلتخملا
 :ةضانللا :تابتكملاو. دمتاسلا تنابتكم نما اهريغو: .كملا' ةةبتكم_ ,ق ةلؤكخ

 تسسسأت ىتلا ىربكلا ندملا ىف ةيملعلا ةكرحلا طشنت ال وسو ضعت ضف كلل 3 لغو
 دقع رثتنا ذإ .مهمنومسي اوناك اك فئاوطلا كولم وأ فئاوطلا ءارمأ تارامإ اهيف
 ةرسا وأ درف ةرثبك ةنيدم لك نفف :ةريتك تارافإ لق وأ :تاسلدلا تخيضاو سلدنآلا

 ةفسلفلاو ملعلا ىف اهتاوخأ ىلع قوفتت نأ ديرت ةنيدم لكف .ندملا هذه تسفانتو ءاهمكحت

 نرتقلاو ناطلسلا ىف هئارظن ىلع قبسلا بصقب رفظي نأ ديري ةنيدمل ريمأ لكو :بدألاو
 انينا ةهدقلا ةينانويلا ندملا ةريب ةبقحلا هذه: قف .تديعأ اعأكو. :ةينقلاو ةيفاقثلاو ةنذاملا

 ىةيناتويلا نوضفلا ىفزا نه وضع أف ا دف اهني ناك امون اننا وخر: ةطوبساو

 خيرات ىف بقحلا ىهزأ نم فئاوطلا ءارمأ ةبقح لعج امم ,بدألاو ملعلاو نفلاو ةفسلفلا
 اهب نالوحتي دمتعملا هنباو دابع دضتعملا اهيمكاح دجيس ةيليبشإ ىلإ عجري نمو ءسلدنألا

 ىبرغب سويلطب ىف سطفألا ىنب دجي انيب .ءءارعشلاو رعشلل ىربك اقوس هبشي ام ىلإ
 كلذ روصي ام وحن ىلع جوألا ىلإ بادآلاو ةفاقثلا ىف فيلأتلاب اودعص دقو سلدنألا

 . تناكو ,خيراتلاو بدألا ىف ىرفظملا باتك اهامس ىتلا هتعوسوم ىف سطفألا نب رفظملا

 )١( ص دمحم ةعاجلا ىضاق نأ كلذ داقتعا ىلإ انعفدي ."".
 ] كارم ةبسنو ١٠ص دعاصل ممألا تاقبط (؟) - ىلوت ىذلا وه رماع ىبأ نبا ةلود ردص ىف ىقبي نبا ٍْ
 . نايبلا رظناو أطخ ديؤملا ماشه ةفيلخلل بتكلا زاعيإب كلذ ناك نأ ٌدبالو ذيمالتلا ءالؤه ةمكاح
 .7//27 ىراذع نبال برغملا 78 ص سلدنألا ةاضق خيرات ىف ىهابنلا رظنا .هنم

 (ةيبرعلا ةمججرتلا) ايثتلابل ىسلدنألا ركفلا خيراتو
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 ىف ةضاقشو ةعنساو ةسدأو ةيملع/ةك رم ةلطيلل قف ووتلا دوت تين. "دلع ةثام وحن
 كراع نم كليدتع عت موا ديعس نبأ لوقيو .ليعامسإ نب ىبحي نومأملا مهريمأ دهع

 ىصقأ ىف ةطسقرس تضبمنو .« '''ءالجألا باتكلاو ءارزولا نم هدنع عمتجا ام سلدنألا

 .ةفسلفلا ةسارد ىف تطشن لثملابو كلفلاو تايضايرلا ىف ةطشن ةيملع ةكرحب لاهشلا

 لثم فيلآت ةيضايرلا مولعلا ىف هلو دوه ىنب نم نقؤملا اهريمأ دهع ىلع ةصاخو
 ىقرش ةيرملا ىف ترهدزاو .ءارعشلاو ءابدألاو ءالعلل افلأم ناكو '"''رظانملاو لالهتسالا

 لوأ ىبلقصلا ريهزل ريزولا سابع نب دمحأ اهداق ةعساو ةيبدأو ةيملع ةضهن سلدنألا
 ةئامعبرأ اهنم ىنتقا هنإ اولاق ىتح اهئانتقاو بتكلا عمجب فغشو اعدبم ايتاك ناكو ,اهئارمأ
 ىف ةصاخو رعشلاو ملعلا مهب شعتناف حدامص ىنب ىلإ اعيرس ةرامإلا تراصو ,2رلحم فلأ

 رثاكتو ."””هحيدم نم ءارعشلا رثكأ احّدمم ناك اك اًديجم ارعاش ناكو مصتعملا اهريمأ دهع
 ةيناد بحاص دهاحجم داقو سلدنألا ىقرش ىف ةيسنلبو هيسرم ىف نوعدبملا ءارعشلاو ءاملعلا

 هعمجي ملام بتكلا نم عمجو ءنآرقلا مولعو ةيب رعلاب املاغ ةاكو هةيبداو ةيملغ: ةكرح كانه
 هترضح ىف ملعلا عاشو ,داذفألا ءارعشلاو ءالجألا ءاملعلا هيلع دفوو .هئارظن نم دحأ
 اتاوحألا اه. .ىنلدتالا :ىوتع قى. ةطاترفل .قاكو. .'"ةنالغوب .ةيزاوع. ىف اشف قع
 ةفسلفلا ىف رطعلا اهاذشب حوفت ةبطرق تلظو .ىبدألاو ىملعلا طاشنلا نم تايسلدنألا

 .بادآلاو مولعلاو

 ْ اوما سوفن ىف رقتساو .ةرجهلل 67/ ةئس ةلطيلط ىلع سداسلا وتلا ىلوتساو

 نب فسويب اوثاغتساف لاهشلاب نكس ءازإو هءازإ ةوق هلو مل ل وع أل نأ فئاوطلا

 ىف ةقحاس ةميزه هي ويموت قلاب عقوأو ,مهأبلف برغملا ىف نيطبارملا ةلود ريمأ نيفشأت

 تحت ةعزانتملا هتاليودو سلدنألا تاتش مضي نأ ريخلا نم ىأرو .ةروهشملا ةقالزلا ةعقو

 لظأ كلذبو لامشلا ىف نييحيسملا ةمواقم نع مهزجعو مهمكح داسف نم هل تبث امل .هئاول
 .نأش مظعو .سماخلا نرقلا نم عبارلا دقعلا رخاوأ ىلإ نيطبارملا ةلود مكح سلدنألا |

 م؟/7؟ ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نيا رظنا )6( عمتجا هنأ ركذيو ١515/١ ديعس نبال برغملا 6(

 ءاهقفلل عوبسأ لك ىف اموي سلجي ناك لوقيو 2 ةفيلخ نب هتلادبعو ناوريقلا ةنسح فرش نبا هدنع.
 ..ثيدحلاو ريسفتلا ىف هيدي نيب نورظانتيف صاوخلاو ..بيدألا ىدادغبلا لضفلا وبأو ميكحلا ىرصملا
 .نيدلا ناسلل مالعألا لامعأو 201/7 برغملا (3) .171/7 برغملا (1)
 © نايبلاو 505 ص (لاسنفورب رشن) بيطخلا نبا .177/4 نودلخ نبا خيرات (")
 .107/ برغملا .505/7 برغملا (8)
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 مايأ لاوط مبنم نيريثك ىلع بتاورلا ئرجأو نيفشات نبا ذنم ةلودلا هذه ف ءاهقفلا

 ىف لحت نأ نيدحوملا ةلود ثبلت الو .مكحلا ىف هتفيلخ ىلع هنبا كلذ ىف هاذتحاو ,'' ةيكح

 اهيقف ناكو نمؤملا دبع اهسسؤمل سلدنألا نيدتو .نيطبارملا ةلود لحم سلدنألاو برغملا

 ىرجيو ملعلا لهأل اًرثؤم ناكو '''ةيويندلاو ةينيدلا مولعلا نم ريثك ىف اكراشم املاع

 ىف سرد دق ناكو (.ه 08١ - 008) فسوي هنبا هفلخو '"'ةعساولا بتاورلا مهيلع

 ظفح هنإ نولوقيل قىتح ه ةظفح ناك هنإ ليقو .نييوغللا اهئاملعو اهئاهقف ىلع ةيليبشإ

 0 امه بيرق اهنم هل عمتجاف اهبتك عمجب رمأو ةفسلفلاب فغشو ,هديناسأب ىراخبلا

 دقعي ناكو ةعساو ةفاقث هلثم افقثم ناكو بوقعي هنبا هدعب ىلوو .“”رصنتسملا مكحلل

  ةيفسلفلاو ةيملعلا ةكرحلا نأب دهشي كلذ لكو '”.ةفسالفلاو ءاملعلل هيدي نيب تارظانملا

 ] .نيدحوملاو نيطبارملا لود رصع لاوط سلدنألا ىف ومنلا ةدرطم تلظ

 لقمع كلم نيبلامشلا نييحيسملا ىديأ ىف طقست ىربكلا ةيسلدنألا ندملا تذخأو

 ا : نب فسوي نب دمحم عاطتساو .ىرجحهلا عباسلا نرقلا .ىف ثلاثلا

 و ةرجهلل 8917 ةنس ىتح تلظ ةرامإ 776 ةنس ةطانرغ ىف سسؤي نأ رمحألا نباب

 رجح ىف ةطقاسلا ةيسلدنألا ندملا ءابدأ نم اهيلإ ىوآ نمو اهئابدأو اهئالعب تعاطتسا

 ءاملعلاو ءايدألا نم ريثك رجاهو ,ةيسلدنألا بادآلاو مولعلا ةضهمن متتست نأ ىراصنلا

 ناكو .مهتيص عاذو مهمولعو مهبادآ اهب اورشنو قرشملا»و شكارم ىلإ نييسلدنألا

 ىرنو ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلا ىف رفوألا ظحلا ةقلام لثم اهل ةعباتلا ندملاو ةطانرغل

 مساي فرعو .ءارعشلاو ءاملعلا نوعري )71١ -1١١( ةيقفلا دمحم ريمألا ذنم اهءارمأ

 ىتح ملعلا عورف لكب افوغش ناك هنأ ودبيو .هب هفغشو هيبأ مايأ ةقفلا هتساردل ةيقفلا

 - نب دمحمو ىسوألا ميهاربإ نب دمحمل ةيسرم نم همادقتسا كلذ ىلع لدي .لئاوألا مولع ئ

 ' ريمأ ربكأ لعلو ل ةيبطلا مولعلا ةطانرغ ىف بالطلل اسردي ىك ىطوقرلا دمحأ

 لوألا فسوي جاجحلا وبأ وه هدهع ىف مولعلا ةسارد تطشن رمحألا ىنب نم

 راد عبط) ةاحنلا ىلع درلا انباتك رظنا (2) عبط) عرز ىبأ نبال ساطرقلا ضور )١(

 ص -[فراعلا# ظ ظ ا نما( طابا

 نب نيدلا ناسلل ةطانرغ زابخأ ىف ةطاحاإلا (5) عبط) ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا (؟)
 ١ (ةرهاقلا عبط 3 نانع قيقح) يرلتفلا .١هم/١ (ةرهاقلا '

 .18- ال | 13“ ؟نيحعملا :(9)

 ٠١"7. ص بجعملا (4)



 ا/ ٠

 ةسردم - سلدنألا ىف اضيأ ابر لب - ةطانرغ ىف ةرم لوأل أشنأ ىذلا (786 + /")
 عورف ميلعتل سرادم سلدنألا لهأل نكي مل هنأ فورعمو .ةيرصنلا "يرن هان
 نوريثك ناك ذإ .مهسفنأ ءالعلا رود ىف وأ دجاسملا ىف اعيمج اهنوسردي اوناك لب «ملعلا

 لب لئاوألا مولع باحصأ ىلع ارصاق كلذ نكي ملو ,مهزانم ىف بالطلا نوملعي مهنم
 نأ عمو .بيتاتكلا ىملعم ضعب دنع اضيأو ةينيدلاو ةيوغللا مولعلا احا نع اناغ
 اب ترهدزا ةيملعلا ةكرحلا نإف ىرجهلا نماثلا نرقلا لبق سرادملا فرعت مل سلدنألا
 ام ىلإ لوحتت تناك ىتلا ءالعلا لزانم ىف وأ دجاسملا ىف ءاوس انيأر اى ايظع اراهدزا
 .نييرجطلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ذنم سرادملا هبشي

 نأ فو رعمو ,ميلعتلاو ملعلا نم ليلق ريغب ةيملعلا ةكرحلا هده ىف ةأرملا تيظحو

 ةأرملا لبقت نأ ايعيبط ناكف ميلعتلا نم طسق ذخأب ءاسنو الاجر هعابتأ ا مالسإلا

 ءازجأ ظفحت ىتحو تادابعلا نم ةصاخو اهنيد ضورف ىلع فرعتت ىتح هيلع ةيسلدنألا
 نيبدؤملا نوراتخي ءارمألا ناكو .رودلا لخادب ملعتت تناكو .هعيمج هظفحت دقو نآأرقلا نم

 ركذتو .ءارثلا باحصأو ءارزولا مهلثمو ءنهب ظتكت مهروصق تناكو مهراوجلو مهتانبل
 ةنبا لثم دل ىف نايبصلا بيدأتل نغرفتي نك تابدؤم نيبدؤملا بناجب مجارتلا بتك
 مايق ناكو '''ةدحاو رادب ةئشانلا بيدأت ىف اهيخأو اهيبأ عم كرتشت تناك ىتلا مزح
 هتانب ذخأيو الإ ملعلا عورف نم عرف ىأ ىف ماع كانه نكي ملو لو .هسوأ ةمهملا هذهب نيبدؤملا
 عم باسحلا نم ءىشو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتبا نيفتكي ال نك تاريثكو .ركبملا ميلعتلاب

 ءاهناقتإل نغرفتيو مولعلا باعيتسا نلواحي نك لب ءرعشلا نم تاراتخملا ضعب ظفح
 اهنأب (ه 558- )7٠١5 ىضبرلا مكحلا نب نمحرلا دبع ريمألا تنب ءاهبلا ترهتشاو
 ءارقلا ىلع اهفقتو فحاصملا بتكت انب رم امك تناكو ةلتبتم ةدباع ةدهاز تناك

 دم .نيمألا ريزو نسوسلاو. نب نابلس :تنب :نسحلا ما اهزصاعت :تناكو املا
 اعامس هنع تورو ؟71 ةنس ىفوتملا دلخم نب ىقب ثدحملل تذملتت دقو هللا دبعو رذنملاو
 ,هرادب هنع ملعلا ذخأل هب هيف درفنت ةعمجلا ىف موي ا ناكو .هتبحصو .هيلع ةءارقو هنم

 ةييداكأ عبط) ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلا (') ىرصنلا ناوضر ةمحرت ىف ةسردملا هذه عجار )١(
 (ةفيرش نب دمحم قيقحت - ةيبرغملا ةكلمملا ءاهتنالا خيرات ددحت ةحول اهبو 1 ةطاحالا ىف
 م. 4 يه ةئسن:اهقانن“ قف

 ١7". مقر رظناو 91/ مقر رابألا نبال ةلمكتلا (؟) :



9*0 

 ةقو تاقيفرو 0 د 0 لإ تداعو هقفلاو ثيدحلا كلان تغمتسو كفو

 .لصفلا كاي 0 ةبتاك (ه 1170 - 9080) دمحم 2 ريمألا با يق
 ء,رصانلل نايتكت نامتكو ةنزم : نهنم ناتنثا تناك ىومألا رصقلا ىراوج نم ثالث ىضاملا

 ديؤملا , ماشه مايأ ةفالخلا رصقب ةبتاك ماظن ا ءرصنتسملل بتكت ىنّيَ ةثلاثلا تناك.

 ىتلا ةلاسرلا اهئاشنإ نمو لئاسرلا ريبحت نسحت ةغيلب ةبيدأ تناكو (ه"91 - مج

 دهعلا هل دّدجو هيبأ نع رماع ىبأ نب , روصنملا نب رفظملا هبجاح ديؤملا ماشه اهيف ىَّزع

 ةيلعو ءايزولاو ءافلخلا روصق ىف يراوجللا ناك ام 7 لديو 7137 ةنس ملا

 هد ودك

 عبارلا نرقلا رخاوأ ا نع لوقي ذ ىومألا دهعلا ىف ءارزولا د دحأ مزح نبا

 3 نييديأ نيب تأشنو ىراوجلا روج قا تير ىننإ» :ةمامحلا قوط هباتكب ىرجفه ا

 نهو ىهجو ''”!لقب نيحو بابشلا دح ىف انأو الإ لاجرلا تسلاج الو نهريغ فرعأ
 رخآل نيح نم مجارتلا بتك ىف اناقلتو ."”!«راعشألا نم اريثك ىننيؤرو نآرقلا ىننملع

 نع ثدخا دقو ,باتع نب هللا دبع ىبأ ةجوز زئاف ةنبا لثم ملعلا ىف تاقمعتم تاملاع

 ذخأل ةيناد ىلإ تلحرو هقفلا اهجوز نعو زعشلاو ةيبرعلاو ةغللاو ريسفتلا اهيبأ

 كلت تذخأف توملا هيلإ اهقبس دق ناكو ُّىرقملا ىنادلا ورمع ىبأ نع عبسلا تاءارقلا

 اهرصاعت تناكو .'''ةرجهلل 464 ةنس رخآ ىف حاجن نب دواد ىبأ هذيملت نع تاءارقلا

 0 .ق اهمدقتب ترهتشاو بادأالاو ةغللاو ةيب رعلا ف ثع رب َنَقَو ءاديوسلا قارشإ

 ترهتشاو '"'ىلاقلا ىلامأو دربملا لماك اهيلع أرقو ىرقملا دواد وبأ هذخأ اهنعو ضورعلا
 » ميرشتو» بطلا ملعل اهناسحابو ءانقلا نسحب ىاتكلا ىبا بيبطلا ةنراج ةبقللا كلت. ب

 سداسلا نرقلا ىف اناقلتو 3 ةعادضلا :بتاحضأ نحن وو ريتك نع. رست ا ءاضعألا

 شيندرم نب دعس نب دم تاور ىدحا رقع ما وع ىشرو ةءارق واول !هعلا أ

 0000 0 ىكم دمحأ 02020202020 421/95/85 ىشكارملا (0)

 52707 ىشكارملاو مقر ةلمكتلا (1) ظ .680/1؟/8 ردصملا سفن (؟)

 .غ7/١8// ىشكارملاو 5١١6 مقر ةلمكتلا (7 . ْ .2373/7/8 ىشكارملا (")

 ةريخدلا نم ثلاثلا مسقلا نم لوألا دلجملا (4) هدخ رعش تبني نيح مالغلا. هجو لقب لاقي (4)

 ١١5. ص (سابع ناسحا قيقحت) ماسب نبال .. ْ + 2 ةتيطو

 .14/7// .ىشكارملاو 5١١0 مقر ةلمكتلا (1) ١ رهاطلا .د قيقحت) مزح نبال ةماحلا قوط (0)



 ف

 57 نب كلملا دبع تنب ورمع مأ اناقلت اك (ه047-538) سلدنألا ىقرش ريمأ
 .ءاهترسأ نم نيريثكو اهيخأو اهيبأ لثم بطلا قذحت تناكو ركب ىبأ تخأو بيبطلا
 تناكو ؛مهيراوجو مهافطأو ةيليبشإب نمؤملا دبع ىنب نم ءارمألا ءاسنل ةبيبطلا تناكو
 + عب ككنو را هدا لعن كبف وتو :يهدنع '' اةوظح ديزتف مهاجرل بطلا ىف ىقفتست

 ا تالتبتملا تادباعلا نه تاريثكو .تارصاعملا تايب رعلا تابيبطلا ةّدج
 ءاسنلل ةركذم ندلدنألا نادل قال وجت تناك ةديشر ىمست ةكسان لثم كانه ءاسنلا .

 هوعفد نم مهأ نم نأ روهشملا ىفوصلا ىبرع نب نيدلا ىيحم نع نوركذيو ا"! :ةظعاوو

 اهظعاوم نم هعمسي ناك امب نودبع نب دمحم تنب .ميرم هتجور فوصتلا قانتعا ىلإ

 ,ةيبطرقلا ىنثملا نبا تنب ةمطاف ةنون فوصتلا ىلإ هعفد ىف اهنم مهأو ءاهعرو نم هدهاشيو
 ىف ملنسو .ةبيرغ تاؤبنت نم هركذت تناك امب اذوخأم ءاديرمو امداخ نيتنس اهمزل دقو -

 تارعاش روهظل أيه امم .رعشلاب فقثتلا ىلع ةيسلدنألا ةأرملا لابقإب رخآ عضوم
 .تاريثك تايسلدنا

1 : 

 ايفارغجلا ملع - ةفسلفلا - لئاوألا مولع
 لئاوألا مولع (أ)

 تايضايرلا ىف لئاوألا مولع نم حضاو ءىش اه برعلا حتف لبق اينابسإ ىف نكي مل |
 ناقلا تررقلا“ ردنأوأ لن اين افارطأ نوبل اودحأ :يرفلا .نأ ودعو. :تايضايولا نيغو
 دي مالا ةنخت ق ديغتس نبا لقتل ءاهروغو ةيناتويلا نع دادقبيبو مجرت امم ىرجم لا

 ىنُع (ه180١9-5) ىضبرلا مكحلا هابأ نإ (ه؟98- )5١5 طسوألا نمحرلا
 هيبأ دعب مكحلا ناحلوص ىلع ىلوتسا اذإ ىتح .ةيدقلاو ةثيدحلا مولعلا ىف هجيرختو هميلعتب
 ةياعر عم لئاوألا مولع ىلع قيقدلا فرعنلاب ةسله ةطرن :نيلدنألا قا تدعوا 0
 ىف قارعلا ىلإ حصان نب سابع هّجو :هنإ الئاق هتمجرت ىف ديعس نبا ىضمي ذإءاه ةلودلا

 .اهلتم ةييبطا اهننبا: تناكوب :نهؤ نبا  ىعكارملل .ةلمكتلاو» نيالا ق4. اهرظا (0)
 .480/1؟/8 ىشكارملا رظنا (؟) ءابطألا تاقبط عجاررورو

 ركب ىبأ ببيطلا اهيخأ ةمجرت ىف ةعبيصأ ىبأ نبال



 0 ١
  سلدنألا اهلخدأ نم لوأ وهو ءاهنم هريغو دنه دنسلا باتكي هاتأف ,ةيدقلا بتكلا سائتلا
 ١ بتكلا لخدي مل - كلذب - طسوألا نمحر لا دبعو .'"'«اهيف وه رظنو ءاهب اهلهأ فّرعو
 ' ةيدنهلا ةيتيركسنسلا نع مجرقتملا دنه دنسلا باتك لثم نم لئاوألا مولعب ةصاخلا

 لا نيم قدنادنإ لب تحف ةيكلفلا لوادجلاو ةئيطاو باسحلا ملعب صاخلاو
 مولع ةسارد رصع :سلدنألا ىف ديدج رصع ةحتاف كلذ ناكو .أهم فقثتلاو اهملعت

 حبصيو ةئيطاو كلفلا ملع ةسارد ىلع لبقي هنمز ىف ايسلدنأ دجن ام ناعرسو ,لئاوألا

 - ىرجي طسوألا نمحرلا دبع ريمألا ناكف ارعاش ناكو ءرمشلا نب هللا دبع وه هل ابجنم
 ٠ نايا ميجتتلا قردعم هلو يدهن ةامجتل | يتنر ناكر, يحلل اتازوب رعتخلا اقاوم

 يو

 . كلفلاب هحتاوف ذنم ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف نييسلدنألا ماهتهال زمر رمشلا نباو
 ,ةفسلفلاو ءايميكلاب نومتهي اعيرس اوذخأو .تايضايرلا نم اهب لصتي امو ميجنتلاو
 مايأ لئاوأ ىف ةرجهلل 774 ةنس ىفوتملا سانرف نب "'سابع هلك كلذب رهتشاو
 اقذاح افوسليف ناك » :ديعس نبا لوقي هيفو ,.(.ه 770 - 77/7) دمحم نب رذنملا ريمألا

 نم جاجزلا ةعانص سلدنألاب طبنتسا نم لوأ وهو ءميجنتلا ملع عم اقلفم ارعاشو

 لمعو رحسلا هيلإ بسن ىتح ليحلا عتباو ديلوتلاو عارتخالا ريثك ناكو ..ةراجحلا

 0 سائرف نب سابع عدبأ» نك ا 3 لوقيو « ءايميكلا

 ةئيه 0 ةبق هتيب ىف عنص نأ كلفلاب هملع نم غلبو .«نوحللا غوصو دوعلا برضو

 . ىف راط نأ هل يهتف ريرحلا (ققش ء) رس ىلع شيرلا هسفن اسكف .ئاثج رييطت ىف لاتحا

 .ةديعب ةفاسم ىلع عقو ىتح هيف قلحف ءاوهلا ىف لقتساو ةبطرقب ةفاصرلا ةيحان نم وجلا

 دمحم ريمألا رصع ذنم ومنلا ىف ةفسلفلا نم اهب لصتيامو لئاوألا مولع ذخأتو

 )١( ىف (فراعملا راد عبط) برغملا رظنا ترجمة 

 20/١. طسوألا نمحر لا دبع ريمألا
 سبتقملاو ١١4/١ برغملا رمشلا نبا:ىف رظنا (')
 ىضرفلا نباو 2اا/ .10 ص (ىكم .د قيقحت)
 نبال برغملا نايبلاو 78١ ص ىديبزلاو 589 مقرا
 .487 ص ىنشخلل ةاضقلاو اهدعب امو 80 ىراذع

 'سمتلملا ةيغبو 0٠0 مقر ىديمحلل ةوذجلاو

 ./.خ6 مقر

 5915/١ برغملا سانرف نبا ىف عجار (5)
 ةيغبلاو 7١ مقد ةوذجلاو ١14 ص سبتقملاو

 ] ظ /١7151. مقر



 ع
 ةرهاقلاو قشمدو دادغبب لئاوألا مولع ىف مهم باتك ذئنيح قبي ملو .(.ه 70-578)

 "ديف ى روظي نأ كلذل نيبطو .هتوسردب هلك ءاقلا تكاوب يلح الإ ةيردكمالاو
 'نييسلدنألا نييضايرلا ةلسلس حتتفي وهو "48 ةنس ىنوتملا ىطيرجملا '''ةملسم رصنتسملا
 كلفلا ةبقل هحرش هلامعأ نمو ,ةيسلدنأ ةيضاير ةسردم ذاتسأ حبصي ام ناعرسو ,ماظعلا
 كالفأ ةعرس» : : ناونعب ١0553 ةنس ارسيوسب لزاب ىف ةينيتاللا ىلإ مجرت دقو سوميلطبل

 بالرطسالا ىف ةلاسر ةينيتاللا ىلإ هل تمجرت لثملابو «اهتكرحو اهتعيبطو اهموجنو ءاسلا
 ىلإ ىسرافلا خيراتلا نم اهوح دقو ةيكلفلا هلوادجوأ ىمزراوخلا ىسوم نب دمحم جيزو

 بكا وكلا ليدفت هايم قاتلا جيزل صخلم هلو ,ةنسح لوادج اهيف دازو ىبرعلا خيراتلا
 تم ىف نفاع ىبأ ذب نيويضتملا أ نأ ىلع لدي م ذيمالتلا نم ريثك تايضايرلا ىفهفلخو
 لئاوألا مولعل للطو.انفراع كنج ناك هناك ع [كذع لئاوألا مولع بتك قارحاب هتباجح
 ئ نسل دتالا. فادل ل :ايطاقج ثايضاروب نيو تانفير

 ىطانرغلا حمسلا نب دمحم نب غبصأ '''مساقلا وبأ نييضايرلا ةملسم ذيمالت مهأ نمو
 تاكرحو .كالفألا ةئيهو ةشدنطاو ناعما .ىق اعراب اياز. ةاكو+ 4198: :ةتنس .ىوتملا

 .باسحلا ىف ةفلتخحم بتكو سديلقإ باتك ريسفت ىف «ةسدنطلا ىلإ لخدملا» هلو موجنلا

 فنا هلو هب لمعلا ىف رخآلاو هتعنص ةروصب فيرعتلا ىف اههدحأ بال رطسألا ىف ناباتكو

 دن ةملسم ديمالت نمو . .ةقالعو رشاعلا وتلا ةيكلفلا هتاباتكبو هب عفتنا ىكلف جيز

 ناكو ,بالرطسالاب لمعلا ىف ةلاسرو ديج جيز هلو ,ىقفاغلا هتلادبع نب دمحأ ""رافصلا

 نرقلا لئاوأ ىف ةنتفلا نمز - اهنم رجاهو ,موجنلاو ةسدنهلاو ددعلا مولع ةبطرق ىف ا

 .67 6 ةنس هتافو ىلإ اهب لظو ىرماعلا دهاجم اهبحاص دهعل ةيناد ىلإ - ىرجهلا سماخلا

 ممألا تاقبط ىطيرجملا ةملسم ىف رظنا )١(
 ٠١7 ص (ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطم عبط) دعاصل

 (توريبب ةايحلا ةبتكم رشن) ةعبيصأ ىبأ نباو
 ةمجرت) ايثنلابل ىسلدنألا ركفلا خيراتو 28١ ص

 17 :ض !(ةضينلاا ةنكم» رتشنا نيتؤه» نيسح 3
 ميلحلا دبع .د ةمجرت) ىلييمودلأل برعلا دنع ملعلاو

 رظنا) ةفلتخم عضاوم ىفو 50١ ص (راجنلا

 نالكوربل ىبرعلا بدألا خيراتو (سرهفلا
 ا

 ىبأ نباو ١٠ل ص دعاص تاقبط عجار (؟)

 لييمودلاو 181 ص ايثنلابو 487” ص ةعبيصا

 2 "١0ص
 ١٠١8 ص دعاص تاقبط رافصلا نبا ىف رظنا (6)
 650١ ص ايثنلابو 486 ص ةعبيصأ ىبأ نباو
 11/7 2 مالك و ربو 161 نح: ليقودلاو

 ٠١5 ص دعاص تاقبط ىنامركلا ف جار 5

 ههه نض: :ايقنلابو 584 نص: ”ةعيتضأ : :قأ ..قباز

 .778/4 نايلكو ربو 0١" ص لييمودلأو



 370 ظ

 نارا لئاشر + نيلدنألا ىلإ - ةرم لوألا ت هع يلتعوب ىررشلا ىلا لديرددقو اماغ
 .- 218) اهريمأ دوه نب هللاب ردتقملا ةياعر ىف دوه ىب دنع ةطسقرسب رقتساو ءافصلا

 نأ ىلإ فقول :كسوم هنا ةقلحو .ةقشافل ا وهكلقلاو تايضايرلاب كفقن
 انك :انتمأ هلو ىزفاتملا عضاخك ”اهيف.هلو تايضايرلا ىلع بكي ناكو 21/8 ةنس ىفوت
 “ ."'كلفلا ىف لالهتسالا

 ءارما نأ نلخ ةرونعولا نفس نم لدن انه طيرحملا ةملشا ةيقياسلا ةذفالتلا ق:لغلو
 نأ ثبليالو ,مهنيب ةديمح ةسفانم تناكو .ءاملعلا عيجشتب مهسفنأ والخ اي اتاك فتاوطعلا

 مظاعأ نم وهو 277 ةنس ىفوتملا ىبطرقلا '"' ىلاقرزلا تايضايرلا ِملَع مهرصع ىف رهظي
 ةقيقد ةزهجأ هل عرتخاو ال طاب ةيكلق» لوا دع وأ جيز هلو ءبرعلا كلفلا ءاملع
 ةرايسلا يكاركلا نم .ةمينم ةنيدجح ةيدظن :كلقلا 4 ركاب ةعيفصسلاو ةئلاقولاك
 ىف ةلاسر هتافلؤم نم هؤالعو رشاعلا سنوفلأ مدختساو :موجنلل ةيرئادلا تاكرحلاو
 ىلإ تمجرت ةيلاتشقلا وأ ةميدقلا ةينابسإلا ىلإ تمجّرت اكو ,ةحيفصلا بالرطسأب لمعلا
 هك الفاو. ةعيسلا كارلا دصرل بال رظسأ لمع ىف ةقيرط» هباتك اهلثمو ةينيتاللا

 ةزيك ةقيب كد خطب ارم وروح 3: نتلاقتآلا لدسوتو نعلن وطلا ءازما رضع نيتكو

 نييضايرلا طاشن قوعيال هنكلو مهدهع ىف ريبك ناطلس ءاهقفلل نوكيو ةرجهلل
 نم ف 0( لظيو ,ةفسلفلاو لئاوألا مولع باحصأ نم مهريغو نييكلفلاو

 نب ''رباج مسا يه رصع عملبو ىرجهلا سداسلا نرقلا نم عبارلا دقعلا رخاوأ ىتح
 هباتك هنم مهأو ,ةركتبم ةقيرطب هيف اهضرع .تاثلثملا باسح ىف باتك هلو ىيبشإلا حلفأ

 لزانم نع ةقيقد تاظحالم ضرع هيفو .ىطسجملا حالصإ هامس ىذلا موجنلا ملع ىف
 ةينيتاللا ىلإ همجرت امم تارشعلاب دعت ىتلا بتكلا دحا وهو ءبكاوكلا تاكرحو سمشلا
 ةلود نيدحوملا ةلود فلختو .م87١1١/ ه 087 ةنس ةلطيلطب ىفوتملا انويرك ىد راريج

 ' مهدهع.ىف قلأتيو «ىرجملا .نسداسلا نرقلا ى .سماخلا دقعلا دنم نيلدنألا ق نيطبارملا

 نييضايرلا ةعيلط ىف ّدَعُي برع ليبشإ ىضاير ملاع مسا نرقلا نم ىناثلا فصنلاب

 )١( نودلخ نبا خيرات ١77/4 دعاص ثاقبط ىف ىلاقرزلا رظنا (؟) .500 ص ايثنلابو ص2١١7

 رظنا) دو -لييمودلاو 885 نض "اهلابز ةملتسف“ ةذمالت نم“ دوه: نع ظالب .ى .شافو

 .(سرهفلا دعاص تاقبط هيف رظنا شنوغبلا نبا ىطيرجملا
 ليسوذلاو: 265: نض 0 زباع :ق نظتا (5) ايقلابو» 8186: ةعيبضأ .ىأ  .قياود ”ا117/ لَف
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 نرقلا نم لوألا فصنلا لهأ نم) نيدلا رون قحسإ ابأ ""'ىجوّرطبلا دصقنو «نييملاعلا
 هتيهأو هترهش عجرتو ,ةبطرق برقب ةريبك ةيرق جورطب نم هلصأو (ىداليملا رشع ىناثلا .

 نع ىطسجملا هباتك ىف سوميلطب ةيرظن هيف ضوق ذإ .ةئيطا ملع ىف ىكلفلا هباتك ىلإ .
 ردا 0 ةيواضيب ا ةيجيليلهإ ل ىف كرحتت م الئاق ةرايسلا كارلا

 نع ء اهلقنو 0 ةليغ نوب وموجة علا ل اهمجرتو ىبرغلا 0

 (م161/1-177.0) ىناملألا "'رلبك علطا بير ا و77 ةنس ةيقدنبلا

 نوناق نتوين اهنم جرختسا ىتلا ةيكلفلا هتيرظن اهنم غاصو ةيكلفلا ةيرظنلا كلت ىلع
 ىعرشلا هوبأف ,ىعرشلا هابأ سيل وهو ,ثيدحلا كلفلا ملعل ابأ رلبك ُدَع كلذبو .ةيبذاجلا
 ةيكلفلا تاساردلا ىف طاشنلا اذه فقوتو .ىبرعلا ىليبشإلا ىجورطبلا وه ىقيقحلا
 .م558١/-ه 1151 ةنس نييلاتشقلا كلم دنانرف دي ىف تطقس ذنم ةيليبشإب

 ةبطرق تطقس لب نابسإلا نم نييلاشلا نييحيسملا ىديأ ىف اهدحو ةيليبشإ طقست مو
 كلت رثكأ نع رسحني لئاوألا مولع ىف طاشنلا ذخأو ,سلدنألا ىف ةريثك ندم نم اهريغو .

 رجاه دقو فصنو نينرق وحن بونجلا ىف برعلل تلظ ىتلا ةطانرغ ةرامإ ىلإ زاحنيو ندملا
 ناكو م 1١55 /-ه 44 ةنس اهب ىفوتو دمحأ نب دمحم ''ىطوقّرلا ةيسرم ةنيدم نم اهيلإ
 هب عمسو ؛ةلم لك نم بالطلا هيلع دفاوتو هسأر طقسم ىف تايضايرلاب هقذحب رهتشا دق
 هاعدتساف هيقفلا دمحم ريمألا مساب فورعملا رمحألا نب فسوي نب دمحم ةطانرغ ريمأ

 ىف نييسلدنألا نييضايرلا متتخيو ءأعي رس هابلو .هترضاح ىف بالطلل تايضايرلا سيردتل

 ليبق ةطانرغ حراب دقو ىشرقلا دمحم نب ىلع !''ىداصلقلا ىرجهلا عساتلا نرقلا ةياهن
 ىف سرادتت هبتك تلظو م181١/-ه 491١ ةنس ةياجبب ىفوتو برغملا دالب ىلإ اهطوقس

 حفن ىف ةعساو ةمجرت ىداصلقلا ىف :عجار (4) 87 نع ةقبيضأ نأ نبا ىجو رطبلا ىف عجار 0(

 ىواخسلل عماللا ءوضلا رظناو 197/7 بيبطلا .اهدعبامو 787” ص لييمودلاو 201 ص ايثنلابو

 لييمودلاو اهدعبامم 207 ص ايثنلابو 00 .070 ص ايثنلاب عجار (؟)

 / قيقحتب سنوتب ةعوبطملا هتلحر ةمدقمو .غ١7١ ص ةطاحالاو 207 ص ايثنلاب ىطوقرلا ىف رظنا (9)

 .نافجألا وبأ دمحم ذاتسألا .اهدعي امو ”الر/“



// 

 م هنإ لجلج نبا لوقيو - كلفلاو ةضايرلا مولع لثم - سلدنألا ىف بطلا رهدزاو ظ
 نمحرلا دبع دهع ىتح ةفسلفلاو ةسدنهلاب الو بطلاب َّرَصَب نابسإلا ىراصنلل نكي

 : "يخاف ءاقنا انني ماك قناع نييسلدنألا ىف كلذ ممعن نأ نكميو (؟588-؟5١) !”طسوألا

 ناكو .قرشملاو دادغب نم لئاوألا مولع ريمألا أده مط بلج ىح هلك كلذ ْق .اورظتنا

 ىمسي بيبط (ه 1177 - )١74 دمحم ريمألا هنبا دهعل بطلا ىف هتعاربب رهتشا نم لوأ

 ذئنيح ةبطرق ىلع دفوو ءاقذاح ابيبط - لجلج نبا لوقي امك - ناكو نابأ نب !1) بر

 نبا ركذيو تقلا هان فؤملا كيف اودي نوهت!" نارا ىسي قرشلا نم بي

 رصانلا هام دين د ىف بطلا لع ا كول نبأ حس

 ءابطألا نمو « «سل دنألا ىلإ قرشملا نم ةيبطلا بتكلا ا دِإ (ه - 7566)

 تاك انب جلاعي ناكوب «فلانيلا :ىيبطلا قحسإ نب ا" ىيحب هتلود ردص ىف اورهتشا نيذلا

 ذئنيح نويعلا ءابطأ نمو . رافسأ .ةسمخ ىف باتك بطلا ىف هلو :ةيداوخو ةضانلا

 بحاص هير دبع ىخأ نبا نمحر لادبع نب ("“ ا

 ف باتك هلو 0 0 ْق اقذداح ناكو 7 ل ىفوت .ديرفلا دق باتك

 ما سئوي نب ا (ه 5156 500 )٠ رصنتسملا رصعل ءابطألا نمو .ةلديصلا

 روهشملا بيبطلا ةرق نب نانس نب تباثل اذملتتو ٠+ ةنس قرشملا ىلإ الحر دق اناكو

 جالع ؛ هنع او ارحل 0-52 نبا ل 0 .سونيلاج باتك هيلع ا دادغبب

 .ضارمأ جالع ف ارهام ناكو ءارهزلا ةنيدع هرصق نكسأو د أايفح دما لظو

 ديعس هرصاعي ناكو ءجاب نب

 .688 ص ةعبيصأ ىلأ نباو

 نباو "٠١ ص لجلج نبا جاب نبا ىف عجار (1)
 .4؟ ص لجلج نبال ءاكحلاو ءابطألا تاقبط )١(

 ايثنلابو 15ص لجلج نبا هيف رظنا (؟)

 61١. ص
 غ1 ص ةعبيص أ ىبأ

 ىبا نباو ٠١28 ص لجلج نبا ديعس ىف رظنا (7) ١ ىبأ نباو 11 نص لجتح نبا قاوقلا قرانا )0

 ١١١/١ ديعس نبال برغملاو 484 ص ةعبيصأ .44 5 ص ةعبيصأ

 لجلج نبا قحسإو ةكولم نبا ىف عجار (4)
 نبا لوقيو 587 ص ةعبيصأ ىبأ نباو 17 ص

 ايسرك نيثالث ةكولم نبا راد باب ىلع ناك لجلج
 سانلا دوعقل

 ٠٠١ ص لجلج نبا قحسا نب ىيحي ىف رظنا (4)

 .177؟ ص ايثنلابو 6 مقر رابألا نبال ةلمكتلاو

 لجلج نبا رمع هيخأو دمحأ ىف عجار (48)

 . ايثنلابو دن ةفنيضضا ىبأ نباو ١١١ ص
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 لحر دق ناكو ىلبجلا نودبع نب ")رمح هرصاعي ناكو ءاقذاح اينالديص ناك اى نويعلا
 مدخو 7٠١ ةنس ةبطرق ىلإ داعو اهناتسرام رّيدو طاطسفلاب ماقأو 47 ةنس قرشملا ىلإ
 .رماع ىبأ نب روصنملا هيجاحو (ه46 - 7537) ديؤملا هنباو رصنتسملا

 بوسنم وهو ,ءسابع نب فلخ مساقلا ىبأ ''ىوارهزلاب ذئنيح ةيبطلا ةضهنلا جاوتتو
  هنبأ مدخو - ودبي ايف - همدخ دقو .ةبطرق ىبرغ اهانب ىتلا رصانلا ةنيدم ءارهزلا ىلإ
 ىف ةريبك ةيبط ةعوسوم فلأ دقو م7١١٠/-ه 404 ةنس ىفوتو ديؤملا هديفحو رصنتسملا
 ىف امسق :ةثالث اماسقأ اهلعجو .فيلأتلا نع زجع نمل فيرصتلا باتك ناونعب ءاءزج نيثالث
 ىف ىنوهركلا ىدراريج ىنعو ؛ةحارجلا ىف امسقو ةلديصلا ىف امسقو ضارمألاو ماعلا بطلا
 ىرخأ ءازجأ مجرتو ةينيتاللا ىلإ باتكلا نم ةحارجلا مسق ةمجرتب رشع ىناثلا نرقلا
 ىلإ ةلديصلا مسق ةمجرت تقو .هئازجأ ضعب ةمجرت ىلع هدعب نورا هفكشو. هلم
 ترهظ اذإ ىتح .ةيبرغلا نادلبلا ىف رشتنت تامجرتلا هذه تذخأو .71١؟4 ةنس ةينيتاللا
 تاعماجلا ىف سردي لظو .برغلا ىف باتكلا راشتنا عستا رشع سماخلا نرقلا ىف ةعبطملا
 لظ ذإ .هنم ةحارجلا مسق ةصاخو رشع عباسلا نرقلا ىلإ رشع ىاثلا نرقلا نم ةيبروألا
 ىفوأ ماظعلا ةحارج ىف ءاوس ةحارجلا ىف مهمامإ ىوارهزلا نودعي نويبروألا نوحارخلا
 ضارمأو ىلاودلاو قتفلا تايلمعو اهتيتفتو اهنع قشلاو لبهملاو ةناثملا ىف ةاصحلا ةحارج
 ىهو .ةحارجلا تالآ ريوصت مسقلا اذه نمضو .اهعرزو نانسألا بطو نويعلاو ءاسنلا
 ةيملاعلا ةحارجلل ابأ دعي كلذ لكب وهو ءالاعتسا ةيفيك نايب عم تارشعلاب هدنع ىلاوتت
 .ىملاعلا كلفلا ملعل اّيأ ركذلا فلاسلا جبر رطبلا .ةعيدازك

 رصع ىف كلذكو فئاوطلا ءارمأ رصع ىف ارهدزم سلدنألا ىف بطلا ملع لظيو
  بجنأ دقو ,هيليبشإب رهز ىنب تيب لثم تويبلا ضعب ىف ثراوتيو .نيدحوملاو نيطبارملا
 ١ مهمدقتي ةرجهلل سداسلاو سماخلا نينرقلا ىف نيروهشملا ءابطألا نم ةلسلس
 ءارمأ رصع ىف اهب هترهش تراطو .ءبطلا ةعانص ىف ارهام ناكو مهدج '' 'كلملا د

 ."لو6 ,ه” ص لييمودلأو ١١6 ص لجلج نبا نودبع نبا ىف رظنا )١(
 ١١9 ص دعاصل ممألا تاقبط ىف هرظنا (؟) 435 نم ةعييصأ نأ .خباو
 0177 ص ةعبيصأ ىبأ نباو ١١91١ مقر ةلمكتلاو 57/. لاوكشب نبال ةلصلا ىوارهزلا ىف عجار (؟)
 ناسحإ .د قيقحت ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلاو ىبرعلا بدألا خيراتو 080١ ص ةفيبصأ .ىأ نباو
 .5 7/١/0 سابع 630 ص ايثنلابو اهدعبامم ٠٠/4 ناملكوربل



 -تيبط ""!ءالفلا وبأ :هنزا بطلا نقلت هنعو .ةرحيلا 397 هس قرت د ىلإ فئاوطلا

 010 ةنس ىفوت نأ ىلإ ىلع هنباو نيطبارملا ريمأ نيفشات نب فسوي مث دابع نب دمتعملا

 نيطبارملا ريمأ نإ لاقو ,ةعبيصأ ىبأ نبا اهركذ ,ةددعتم فيناصت بطلا ى.هلو ةرجفلل

 باتك اهمهأ نمو .هتافول ةيلاتلا ةنسلا ىف اهخسنو اهعمجب رمأ نيفشات نب فسوي نب ىلع

 ةيب رعلاب نالوك لييربج هرشن دقو (تكنلا باتك مساب انايحأ ىمسيو) ةركذتلا

 مث نيطبارملا بيبط '''كلملا دبع هنبا ذملتت هيلعو ١41١ ةئس سيراب ىف ةيسنرفلاو

 بطلا ةعانص ىف هلثاه نم هنامزب نكي ملو ةرجهلل 0017 ةنس ىفوت نأ ىلإ نيدحوملا

 حالصإ ىف داصتقالا باتك : ىه .مويلا ىلإ ةثالث اهنم ىقب دقو هتافنصمب ءابطألا لغتشاو

 ةلديصلا ىف وهو ةيودألاو ةيذغألا باتكو .ىنطابلا بطلا ىف وهو داسجألاو سفنألا

 بطلا ىف وهو .دشر نبا نم بلطل ةيبلت هبتك دقو ءريسيتلا باتكو «,ةدرفملا ةيودالاو

 لوقيو ءداليملل ١64٠ ةنس ةيقدنبلا ىف ةمحرتلا تعبطو ةينيتاللا ىلإ مجرتو ,لمعلا

 .«ىزارلا دعب (ىكينيلك) لمع ىبرع بيبط مظعأ رهز نب. كلملا ني حر لييمودلأ

 درفنا ىذلا ,روهشملا رعاشلاو حاشولا رهز نب ركب وبا هبا :ثطلا ةغانم هع عاو

 هتخأ نأ عضوملا اذه ريغ ىف انب ٌرمو 040 ةنس ىفوت نأ ىلإ هنمزل بطلا ىف ةمامإلاب

 لصتاو .نيدحوملا ءاسن جلاعت تناكو ,ةرهام ةبيبط تناك - ورمع مأ مساب ةبقلملا -
 اقذاح ابيبط رهز نب ركب ىبأ نب هلل دبع ناكف «تيبلا اذه ىف بطلا ةعانصب ماتهالا

 ظ نطلا ةعاتض تووز ل1 د ىفوت نأ ىلإ ( (ه١٠١5-هم96) ىدحوملا رصانلا 3

 016 ةنس ىفوتملا سلدنألا فوسليف دشر نب .ديلولا :ىأل رهتشاو .ءالعلا ويأ هنبأ هنع

 ضاررمألا :نضرعي اك :ءاضعألا قئاطوو :حيرشتلا يف: ضرعير :هيطلا ق.تايلكلا تانك

 فصتنم ىف ةينيتاللا ىلإ مجرت دقو .ةحصلا ظفحو جالعلاو ةيذغألاو ةيودألاو اهضارعأو

 ىبأ بتك عم هتاعبط كلذ دعب ترركتو 1847 ةنس ةمجرقلا تعبطو رشع ثلاثلا نرقلا

 رصانلا اهب مدخو هللا دبع" "دسم وبأ هئبا دشر نبا نع. بطلا ةعانص نقلتو ءرهز ءالعلا

 ايثنلابو 77 مقر (ديردم 57 ةعبط ) نباو 190 مقر ةلمكتلا ىف ءالعلا ابأ عجار 0

 باتكو اهدعب امو 747 ص لييمودلأو 29١ نص ١ عبط) ةيحد نبال برطملاو 017 ص ةعبيصأ ىبأ

 .هتافلؤمو هتان نع نالوك اليوط انامز ببطت هنأ هيفو "7١ ص (ةرهاقلا

 همأ ةنعرت ف. ةفيسا ىبأ نبا عجار : (*) مث رصمب مث دادغبب بطلا ةساير ىلوتو قرشملاب

 614: .نض :ةنافز لها اهي ديو نيلدتألا لإ داعو .ةاوواقلا

 هيبأ ةمجرت دعب ةعبيصأ ىبأ نبا اضيأ رظنا (4) رهز نب ءالعلا بأ نب 0



 م٠

 نبا فلؤيو ,ةطانرغب رمحألا ىنب نمز ةلصتم بطلاب نييسلدنألا ةيانع لظتو .ىدحوملا
 ْ ىتنس ةيرملا ةنيدم حاتجا ىذلا نوعاطلا ءابو فصو ىف ةلاسر ى٠ ةنس ىفوتملا ةمئاخ
 ردات فلؤيو .ايبط افصو نوعاطلا ضرمو امايسأو ىودعلا اهيف فصي ل١0 79
 .ةحارجلاو تايمحلاو ضارمألا نع نيءزج ىف اباتك بطلا ىف بيطنخلا نب نيدلا ناسل

 نأ ريغ .ناونص امه ذإ بطلا ملع عم ةلديصلا وأ ةيودألا ملع طشني نأ ايعيبط ناكو
 نمحرلا دبع دهعل ةيودألاو شئاشحلا ىف سديروقسويد باتك ةمجرت ذنم عستي هطاشن
 ةيودألاو ةلديصلا ملع ةضهن ىف ديعب ريثأت هل ناكو ءانب 77 وحن ىلع .رصانلا
 ىف اقذاح ناكو .ضصاشملا ةهعل نويعلا .بيبط: سنوي قيءنغا ركذ انب رمو .سلدنألاب
 رصق ىف بطلا ةنازخ ىلوت هنإ هتمجرت ىف لجلج نبا لوقيو ,ةبرشألاو ةيودألا ةعانص
 ىقتلنو .تائوجفملا نيعئاص ةب رشألل نيحاّبط ةيلاقص اّييَص رشع ىتأ اه بترو ,رصتتسملا
 نب قحسإ نب نمحر لا دبع ىمسي ىلديصب رماع ىبأ نب روصنملا هبجاحو ديؤملا رصع ىف
 ةلهسملا ةيودألا ىف ماهتلاو لاكلا باتك ىمسي اباتك ''”ةعبيصأ ىبأ نبا هل ركذ ذإ ,مثيملا
 مساب فورعملا ناسح نب ناميلس دواد قب عبارلا نرقلا ةلدايص مظعأو .ةئيقملاو
 ا ,شماوهلا ىف هركذ ددرتي ىذلا ءامكحلاو ءابطألا تاقبط فلؤم '''لجلج نبا
 نع حصفأو باتكلا ىف اهرسف دقو ءسديروقسويد باتك نم ةدرفملا ةيودألا ءامسأ ريسفت

 ةعانص ىف لمعتسي امم هباتك ىف سديروقسويد اهركذي مل ةيودأ ركذ ىف ةلاقم هلو .انومضم
 ىف باتك هلو نوجمَس'''نب دماح هرصاعي ناكو .قايرتلا ةيودأ ىف ةيناث ةلاقمو .بطلا
 رصع ىف ةلدايصلا طاشن درطاو ا نم ليلق ريغب ىظح ريقاقعلاو ةدرفملا ةيودألا
 0 م نبا مهرصع ىف ىلديص مهأو «فئاوطلا ءارمأ

 مل ام اهنم طبض ىتح ةدرفملا ةيودألا ملع ىف رهمت» : :دعاص لوقي هيفو .ةرجهلل 1١

 باتك هنمضت ام هيف عمج .هل ريظن ال اليلج اباتك اهيف فلأو .هرصع ىف دحأ هطبضي

 هلو .ءبيترت نسحأ هبترو ةدرفملا ةيودألا ىف نافلؤملا سونيلاج باتكو سديروقسويد

 هما نا نبأ :نوهعتس نقلا قا نقلا 131 ع ةعيبضأ ..ىأ :: نبا قارنا (5)
 ظ 677 ص ايثنلابو 06٠١ ص دعاصل ممألا تاقبط لجلج نبا ىف رظنا )3
 دعاصل ممألا تاقبط دفاو نبا ىف عجار (4) سبتقملا ةوذجو 1297 ص ةعبيصأ ىبأ نباو

 ايثنلابو 2935 ص ةعبيصأ ىبأ نباو ١١8 ص سمتلملا ةيغبو ٠١8 ص (ةرهاقلا عبط) ىديمحلل .
 .27 ص 630 ص ايثنلابو 1880 ص (ديردم عبط) ىبضلل
 ."04 ص لييمودلأو



 م١

 ' ,ةلطيلط نطوتسا دقو .هبرقأو جالعلا رسيأب ةبعصلا للعلا نم ءاربإلا ىف ةظوفح رداون
 ذئنيح ةلديصلا ّبتك دنستو .نونلا ىذ نب نومأملا اهريمأل - هتافو ىتح - اهيف رزوو
 ""!نبال ةحالفلا ىف عنقملا باتك اهمهأ نم ,راجشألاو تاتابنلاو ةحالفلا ىف تفّلَأ بتك
 ىف ضيفي وهو .ىندرألا ةيب رعلا ةغللا عمجم هرشن دقو 2717 ةنس فلؤملا ىليبشإلا جاجح

 ةجلاعم نايب عم نوتيزلا ةصاخو راثلاو هكاوفلاو لوقبلا فلتخمل ةسارغلاو ةعارزلا نايب

 ىركبلا ديبع ىبأل باتك ةحالفلا ىف باتكلا اذه ةلكاش ىلعو ءضارمألاو تافآلا

 ىفوتملا لاصب نبال باتكو ءاهراجشأو سلدنألا تاتابن ىف وهو 2/7 ةنس ىفوتملا ىفنارغجلا
 .«نايبلاو دصقلا» :ناونعب 5939 ةنس

 دمحم نب ''ادمحأ وه ريبك ىلديصب هيف ىقتلنو .ىرجملا سداسلا نرقلا ىلإ ىضمنو
 ,باشعألاو ريقاقعلا ىف ةدرفملا ةيودألا باتك بحاص ةرجهلل 0609 ةنس ىفوتملا ىقفاغلا

 فله لقت: تاع وست هتك ف هفععا :راطيبلا نتا نأ: روك :ىفزلا كي نم :تاتكلا طقنو

 ىحبص جروج هرشنو ارصتخم هل عضو دق ناك 1854 ةنس ىفنوتملا ىربعلا نبا نإف اضيأو
 بحاص دمحم نب ىيحي ايركز ىبأ ماوعلا ' 'نباب هدعب ىقتلنو .ةرهاقلاب فوهريام سكامو

 هنم ددع دقو ,تابنلا ملع ىف ةسيفن ةيخيرات ةعوسوم وهو ,ديردمب روشنملا ةحالفلا باتك

 ىف تاتابنلا ةسارد:ق اوقشعت نمو.:ةرفثملا ناعشألا نم يس نم. رثكا اينم اعوت

 - ليبشإلا*ةيمو رلا نبا هبقلب فورعملا جرفم نب دمحم نب دمحأ ةيب رعلاو ةيقيرغإلا بتكلا
 قارعلاو ماشلا ىف لوجو 31 ةننن جحلا ىلإ هقيرط ىف رصم لزن دقو 17237 ةنس ىفوتملا

 ىف ةلاقمو ءسديروقسويد باتك نم ةدرفملا ةيودألا ءامسأ ريسفت هلو .هنطوم ىلإ داعو
 برعلا ةلدايض: هأ: ""راطيبلا قبل: ةذيملت ةلديضلا لإ هادهأ ام: هظعاو..ةيودألا بيكرت

 برغملا ىحاون ىف لوجت دقو .دمحأ نب هتلادبع نيدلا ءايض وهو .نييسلدنأ ريغو نييسلدنأ
 لماكلا ناطلسلا هلعجو ةرهاقلاب رقتساو ءمورلاو نانويلا دالبو ىرغصلا ايسآو ماشلاو

 رابألا نبال ةلمكتلا ةيقب ةيمورلا نبا ىف رظنا (5) ايثنلابو 701/١ برغملا ىف جاجح نبا رظنا ' )١(
 078 ص ةعبيصأ ىبأ نباو ٠١4 مقر رئازجلا عبط .ةحالفلا ىف عنقملا هباتك ةمدقمو 218 ص
 , 4١5. ص لييمودلأو 2/8 ص ايثنلابو ةهد+ .نض: ةعييضأ نأ نبا ىقفاغلا ىف عجار (؟)

 ةعبيصأ ىبأ نبا راطيبلا نبا ىف عجار (5) 21 نع لييمودلاو 01977 نع" انتلابو:.
 قيقحن) ركاش نبال تايفولا تاوفو ٠١١ ص ال0 ص ايثنلاب ماوعلا نبا ىف عجار ()

 ايتنلابو 255/١ (ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم ىف نيف رشتسملا قزم لاعأو 21 نض ليسودلاو

 ١5[. ص لييمودلأو غ8 ص ةرئادو 17١0/1-١01 (م885١) ملهكوتسا
 .ةيمالسإلا فراعملا
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 يوبأ نيدلا مجت ملآسلا ناطلشلا ةئبا دهغ ق:عهشأري لظو.هرصم.نيباشعلا قلع اسيئر
 تابنلا ةفرعم ىف هنمز دحوأ :هنع ةعبيصأ ىبأ نبا لوقيو 187 ةنس قشمدب ىنوت نأ ىلإ
 نيدلا مجن حلاصلا ناطلسلا مساب امههفلأ ناباتك هبتك مهأو .هتيهامو هتعنو هعضاومو
 تادلحم ةعبرأ ىف قالوبب عوبطملا «ةيودألاو ةيذغألا تادرفمل عماجلا» باتك :امهو تول

 هركذ ام لك اهنم عمج ةدام 71١ نم رثكأ مضي ةيذغألاو ةيودألل ىدجبأ مجعم وهو

 .هلبق دحأ اهركذي مل ءاود ةئاثالث مهيلع دازو ةيودألا نع برعلاو نانويلا نم نوقباسلا

 ةينابسإلاو ةيرب ربلاو ةيسرافلاب اهءاسأ اريثك فيضيو .ةينانويلاب ةيودألا ءامسأ ركذيو
 جالعلا ثيح نم باشعألا نع ثدحتي هيفو .ةيودألا ىف ىنغملا ىناثلا باتكلاو .ةجرادلا

 ىمالسإلا ماعلا ىف هدعب سردت هبتك تذخأو .ىعيبطلا خيراتلا ثيح نم ال طقف اهب
 ةلدايص متاخ قحب وهو ةيناملألاو ةيسنرفلا ىلإ عماجلا باتك مجرت دقو ,ةعساو ةسارد

 ىطانرغلا جارسلا !''نب دمحم هدعب سلدنألا ىف ىلديص مهأ ناك امبرو .ماظعلا برعلا
 ابتك باشعألاو ةيودألا ىف عضوو شكارم ىلإ هنطوم كرت دقو ,ةرجهلل 774 ةئس ىفوتملا

 نمزلا دي نم اهعيمج تطقس .ةريثك

 ةفسلفلا (ب)

 ضخ لوو «نسلدنألا ىف ابي ةنانفلا ترخ ات دز ةقيلتلا :نهررألا قد قدس )
 هنا زديبر ةزجولل 515 هي ةبطرقم فاول وحلا ةريسم نيم هللا :قيش 1! ' نب. .دينغت بلا فاضت
 تتديفع ق هعيش ءاهقفلا نعي لع ام ةيلازتغالاو ةيقشلفلا ءارآلا لفي | ركبف قتعا
 ,جحلا ةضيرف ءادأل .مارحلا هللا تيب ىلإ 559 ةنس ىف لحرف .هسفن ىلع ىشخ امنأكو

 هطول داصو ةفريضتلاو ةفيلفتلا ىبلاضو ةيقلكتلا تاتلخ. لا هلصرب ف هفلتحاو

 .هتلزع ىف هعم اوشاع نيريثك هيلإ بذتجاو .ةبطرق ىرق نم ةيرقب هل ةعيض ىف لزتعاف
 دقف لازتعالا امأ . فوصتلاو ةفسلفلاو لازتعالاب لصتت ءارآ نم هددري ناك امي اونمآو

 هتدارإ ىف هتيرحو ناسنإلا ةعاطتسا ةركفو قولخم نآرقلا نأ ةركف هيف ددري ناك

 ةسردملا ٌىدابم ضعب اهيف ددري ناكف ةفسلفلا امأو .هللا ىلع ديعولا ذافقنإ بوجوو

 اهدنك امون 1 نها هاك نكل نيستنملا نم ىماخلا داتا نع ايعئلابب عارشلا نبا قلن طنا (5)
 لصفلاو 75 ص هبهذمب ديدنتلا ىف رصانلا باتك» -2ح>< سلدنألا ءالع خيرات ةرسم نبا ىف عجار (؟)
 (ةرهاقلا عبط) مزح نبال لحنلاو ءاوهألاو للملا ىف 2رايخأو ”٠٠١ مقر (ةرهاقلا عبط) ىضرفلا نبال
 .575 ص ايثنلابو 8/4 ءزجلاو ١١ ص (جزيبيل عبط) ىطفقلل ءائكحلا
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 كرتشت ةيناحور.ةدام دوجوب ةلئاقلاو سيلقوذابنإ ىلإ أطخ ةبوسنملا ةثيدحلا ةينوطالفألا

 نم فلؤملا ىلقعلا ملاعلل ةروص لوأ اهنأو .ةيطإلا تاذلا ادع ام تانئاكلا عيمج اهيف

 ناك ىذلا 0 نوتلا ين 0 هيف ددري ناكف ترسل اعاو .ةسمخلا رهاوجل

 0 5 .نآرقلا تانا 00 ةعافشلا ةيداحأ ف حدمي اكو .فو رحلاو ميلا

 هعابتأ نأ ودبيو اا ونع ةعادأ ولف انكي هلم را: ناكو كسنلاو عرولاو فشقتلاب هن وعد

 0 دبع دحن 1 :١50 ةنيس « ىلإ 00 ل ا هتافو دعب 00 اذذخا

 اذ داب هيأ ةيلا تعا يقاعو 1 ةعامجلا ا 00 95 مهتلحن

 نما مار نيمدلا لوسرلا ثيداحأو ميظعلا نآرقلا ىآل ليوأتلا فيرحت عم نيملسملا

 ديب مكحلا مامز حبصاو ديؤملا هنبا ىلوو ىفوت اذإ ىتح ىركفلا ميسا نم هنمزل

 ةيطرق ىضاق“ رمأ - نيدلل ةيمحلا رعشتسي ناكو - هيجاح رماع ىنأ نب روصنملا

 ىلع باتو مهبقعتي ذخأف ,ةرسم نبا ميلاعتب نمؤي نم لك ىلع ضبقلاب ىقبي نب دمحم

 كلذ ف هاكاحو ءاهضقني .اياتك ميلاعتلا هذه دض ىفبي نبا تلاز .مهنم نو ريثك هذي

 - لصفلا هباتك ىف مزح نبا ركذيو .نورتتسم عابتأ ةرسم نبال لظيو . ىوغللا ىديبزلا

 ناكو ءىرجطلا سماخلا نرقلا ىف هرصاعي ناك ميلاعتلا كلتل اريبك ايعاد - انب رم اك
 ىلإ امإف حورلا بساحت توملا درجمبو داسجألاب ال حاورألاب نوكي امنإ ثعبلا نأ ىري

 ىنفي ال ملاعلا نإ لوقي ناكو يع رلا هنا نبع قب ةايعاسإ هنيعاو اثلا نا امإو ةنحلا

 هرسم نما ميلا كلظو.."" 'هنم نوءربي بهذملا عابتأ تلعج ءارأ نم كلذ ريغ ىلإ :ا ذي

 بهذم دارفألا ضعب قانتعال - هوجولا ضعب نم - تايفذإ ءاليولع سلدتألا قة

 ,ىبرع نبا ىلإ - دعب ايف - ىهتنا نأ ىلإ فوصتلاب نيرخآ دارفأ ةيانعو لازتعالا

 ريبكلا اهفوسليفو ةيئاشملا ةسردملا ىلإ نوهجتي اوذخأ دقف ,ةثيدحلا ةينوطالفألا ةسردملا
 نسل اططسرا

 نإ ةينسلفلا :بيكلا لوفد ناك نق ناكوت وقنا وظلا اما دهع ىف ةاقالا ذه اكو

 )١( لصفلا 154/4.
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 ىلطيلطلا دمحأ نب دعاص ريشيو .ةيقطن.ا تاساردلا ىلع لابقإلا اهعم رثكو ءسلدنألا
 لثم نم قطنملا ةسارد ىلع اوبكأ نم ىلإ ارارم ممألا تاقبط هباتك ىف 817 ةنس ىفوتملا

 :لوقي هيفو ءىسرملا هديس نباو ىطسقرسلا بالجلا نباو ىلطيلطلا ىشقولا ديلولا ىبأ
 لاقي امم مغرلا ىلعو .«اأطوسبم اريبك افيلأت هيف فلأو ةليوط ةيانع قطنملا مولعب ىنع »
 ةيفسلفلاو ةيقطنملا تاساردلا دجن نيظفاحملا ءاهقفلا رصع ناك نيطبارملا رصع نأ نم

 قطنملا ةسارد ىلع اوفكع نم اناقليو ءفسلفتمو ىقطنم ريغ اهب رهتشيو هيف طشنت
 ميوقت باتك قطنملا ىف هلو 019 ةنس ىفوتملا ىنادلا زيزعلا دبع نب '''ةيمأ تلصلا وبأ
 ىسويلطبلا ديسلا '''نبا ةفسلفتملا نم اناقليو .ةينابسإ ةمحرت عم ديردمب روشنملا نهذلا
 ىف ةعوبطم ةلاسر ةفسلفلا ىف هلو ىوغل ماع وهو 07١ ةنس ىفوتملا دمحم نب هللا دبع

 بيترت نع ثدحتي هيفو «ةصيوعلا ةيفسلفلا بلاطملا ىف قئادحلا باتك » :ناونعب ةرهاقلا

 اهب .فضوي نأ مصي ال - هنأش .لج-- هللا _تافض :نأو لوألا ببسلا نع تادوجوملا

 ركذيو .هتوم دعب - ىقبت لب - ىنفت ال ةقطانلا ناسنإلا سفن نأو بلسلا قيرط نع الإ

 ةفسالف نم مهريغو نوطالفأو نونيزو وطسرأل لاوقأ ضعب باتكلا ىف ديسلا نبا
 نيسآ نع ايثنلاب لقنو سواهيت ةرواحم نم ارقف نوطالفأل هيف دروأ دقو «نانويلا
 .ةرواحملا كلتل فورعملا ىنانويلا صنلا عم قفتت ال اهنأ سويسالب

  لوأ وهو .ةرجهلل 077 ةنس ىفوتملا ةجاب "'نبا هرصاعم ديسلا نبا نم مهأو

 لانش ةلظيسق عب و ةريمأ قمودستا دقو ةقويسلاف ةنلكل قيقتتلا قسما ىسلدنا فوافق

 نع ائيش هل ةمحرتلاب تينع ىلا رداصملا ركذت الو .ةغايصلا فرتحت تناك سلدنألا

 ىلع ٌبكأ امك .لئاوألا مولعو ةفسلفلا ةسارد ىلع اركبم ٌبكأ هنأ ودبيو .هتساردو هتأشن

 ارعاش ناكو .اميظع اغلبم لئاوألا ملعو ةفسلفلا ىف غلب امك هيف غلبو .ءانغلاو ناحلألا ملع

 لبق نم ةطسقرس مكح نيح تيولقيت نب "اركب ابأ لعج ام ءاغيلب ارثان ناك امك اعدبم

 .عبارلا لصفلا ىف هتمجرت ةيمأ رداصم ىف رظنا )١(

 880/١ برغملاو 579 مقر ١18487( ديردم عبط)

 حفنو :3/ ناكلخ نباو ٠٠٠١ ص دئالقلا

 ىناولاو <” (سايع ناسحإ .د قيقحن) بيطلا

 ”51٠/7 (لوبناتسإ عبط) ىدفصلل تايفولاب
 ناكلخ نباو ١197 ص ناقاخ نبال نابقعلا دئالقو
 ايثنلابو 045/١, ٠١1/7 ضايرلا راهزأو ؟ت/'“

 راع نخل

 ىبأ نباو 2١5 ص ىطفقلا ةجاب نبا ىف رظنا (5)
 ىف حتفلاو ١١1/7 برغملاو 08١0 ص ةعيصأ

 برغملا ءارعش مسق) ىناهيصألا دامععلل ةديرخلاو
 ايثنلابو 517/7 ةيسنوتلا رادلا عبط (سلدنألاو

 70 ص

 ٠١/١. ةطاحالا ىف هتمح رت رظنا 5(
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 مكاحلا اذه ىفوت اذإ ىتح ءاريزوو هل ابتاك هذختي ةرجهلل ”0١ ةنس رخاوأل نيطبارملا

 اهيف هل بطي ملو .ديعس نبا لوقي اى ةيكبم ناحلأ ىف اهب ىنغتو هيثارم نم رثكأ 05٠١ ةنس

 ساف ىلإ اهنع لحر مث ةرتف اهب لظو ,ةطانرغ ىلإ مث ةيرملا ىلإ اهنم رجاهف .هدعب ماقملا

 ةنس هتافو ىتح فيلأتلاو سردلل عطقناو نايج ىلإ 3 ليقو: : رقما قف قطب ارملا ةيضاغ

 قمت قدا اهقيعتو نلطسرا اهذاتماو ةقافملا ةقعلفلا "هل عطقنا ام مهأ نم ناكو .048

 ناحجرلا كل ناب انيس نبا ليواقأب اهيف هليواقأ تنراق اذإ :ةعبيصأ ىبأ نبا لوقيل ىتح
 عامسلا د ءوطسرأ لامعأ نم ريثك حرشب ةعساو ةيانع ىنع دقو .هليواقأ ىف

 هباتك نم ةريخألا تالاقملاو .داسفلاو نوكلا هباتك نم اءزجو .نايكلا عمس وأ ىعيبطلا

 ةدرفملا ةيودألاو ىبارافلل قطنملا حرشو .تابنلا نع هباتك نم اءزجو .ناويحلا نع

 اهيف قاف كلفلاو ةسدنهلاو تايضايرلا ىف فيناصت هلو .دفاو نبال اضيأو سونيلاجل
 ىلإ لاعفلا لقعلا ىف باتكو سفنلا ىف باتكو ناهربلا ىف باتك ةفسلفلا ىف هلو .نيمدقتملا

 ديردمب روشنملا دحوتملا ريبدت هباتك الإو لئاسر ضعب الإ اهنم قبي مل بتك نم كلذ ريغ

 ءايطأ ال :ثالثلا ءابطألا فئاوط ىلإ اهلهأ جاتحي ال ةيلاثم ةلضاف ةنيدم ليختي هيفو

 اهلهأ نأل ةلادعلا ءابطأ الو ءضرملا مهل ببست ةليذر ىأ نوبكتري ال اهلهأ نأل ندبلا

 اهلهأ نا سوفنلا ءابطأ الو .ءاضقو ةاضق ىلإ هعم نوجاتحي ام مهنيب عقيب ال نوباحتم

 لقعلاب هلقع داحتا ربدتملا ةياغ نأو ةيلقعلاو ةيحورلا روصلا نايب ىف ضيفيو .نولماك

 ىتقعلا لمأتلا نيب لصو كلذبو ,ةيقيقحلا ةيلقعلا ةفرعملا ةبترم غلبي حب لاففلا :ولفلا

 فاول نط نبا ةقلقمو نيدو ةنسلقلا نيب كلذب لصّولا الواح .ىولع ٍنْوَع نيبو

 .ةياغ اهءارو سيل ىتلا ةياغلا (هتطوم ىف ةيمالسإلا ةفسلفلاب اليد -ٍْئ

 دلو ,ىسيقلا - هللا دبع نبا ليقو - كلملا دبع نب دمحم ركب واوا ل

 ,ةطان رغ لامعأ نم شآ ىداو ىف ليقو .ةّيرملا لامعأ نم ةناشرب ىف ةرجهلل 5-6: ةنس

 ةصاخو ءاركبم بطلاو ةفسلفلا بتك ىلع ّبكأ دقو .ناّيج لامعأ نم ةلّجات ىف لب ليقو

 راثآلا هباتك لثم وطسرأ بتك ضعب حرشي هعبتو .هنمز ىف فوسليف ربكأ ةجاب نبأ بتك

  ةطانرغ ىف بطلاب لغتشاو ءسفنلا ىف هل باتك لثم ةفسلفلا ىف فلؤي هعبت اى .ةيولعلا

 )١( زجوملا) مداقلا ةفحتو 80/7 برغملاو اهدعب امو بجعملا ةجاب نبال ليفط نبا ةذملت ىف رظنا -

 ةطاحالاو #4 مقر ١98417( ةنس لوليأ ددع نبا ةذملت ىفو ١١" ص (ةرهاقلا عبط) ىشكارملل

 ةفسلف ىف اقيزيفاتيملاو "48 صايئنلابو ص ةجاب نبا ةمحرت ىف ةعبيصأ ىبأ نبا هل دشر

 عبط) .ىقارعلا فطاع روتكدلل ليفط نبا . 2
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 نيدحوملا ناطلسل ابيبط راص مس .ةجنطو ةتبس ىفو اهيف ةيرادإلا لامعألا صعببو

 نعمو ,راطقألا مسجل نع ءاملعلا هيلإ بلجف ءاراشتسم هدختاو .نمؤملا دبع نب فسوي

 شكارم ىف ليلقب هلبق ىفوت نا ىلإ هي ايمض سوبر لاز امو :دضرت نبأ تروصمللا هلع
 تطقس تافلؤم كلفلاو بطلا ىف هل تناكو 08١ ةنس ليفط نبا ىفوت امنيب 088٠0, ةنس

 ىف هلوق هنع ذخأ هنإ نييسلدنألا كلفلا ءاملع ربكأ ىحورطبلا لوقيو .نمزلا دي ىف
 000 دبل ل :هرصع ىف نيك ةقو ةيلشاادلا رتاودلاو:ةسراشلا قئاوجلا
 ريخألا لصفلا ىف درفم ثيدحب اهصخنسو .ليفط

 دقعلا ىف اهل دلو يل ل
 ةليبشا قى ايضاق قاكف'ءاضقلا هدو ةيبآ لثع لوتو :ىرجملا :سداسلا قررقلا قم.قاثلا

 :ةيايمن كاي ق هققلا ةفارد لص ىكأ هنأ لع لدي ام هاللل ةيساةبطوق قون 6 هك

 - لازي الو - ناكو .ةرهاقلاب روشنم وهو دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب باتك هيف هلو

 نع ةلاسر هيف هلو كلفلا سردف .لئاوألا مولعب متهاو .هيواتفو هقفلا ىف |هم اعجرم
 :تاوطتب روتشتملا :ةايلكلا تاتك هيف لو نطلا سردو .ةتباثلا موجنلا نع ىرخأو هتكرح
 ١485 ةنس ةيقدنبلا ىف عبطو ةينيتاللا ىلإ ئداليملا رشع تلاثلا نرقلا فصتنم ىف مجّرو

 ةيقدليلا ىف ايقيأ عر بطلا 3 انيس نبال ةروجرأ نك سرق ةينتاللا للا اظيأ هل مكر
 جازملا باتك :لثم ةيبطلا سونيلاج بتكل تاصيخلت هلو .نيتنسب تايلكلا هباتك دعب
 .ةدرفملا ةيودألا باتكو تايمحلا باتكو ضارعألاو للعلا باتكو ةيعيبطلا ىوقلا باتكو

 كاطلملا نيع فرانس كلا كناكؤ مب لاننا عدا تيوس كلل كفن قورعو, ةقطاقلاب :تلكتو
 هنك 1 وطسرا -تادايغ قلق هيلإ اكشف (ه 08٠١ - 06ا/) نمؤملا دبع نب فسوي

 نأ هيله و اهاو هوان ردتعا# كلذر موتر جأ هل اسو «ىضيخلالاو عرشل "لل اهنا
 نأ هيلإ بلطو هاعدتساف - كاذنيح ةيليبشإ ىضاق ناكو - دشر نبا نم كلذ بلطي

 )١( ص ةعبيصأ ىبأ نبا دشر نبا ىف عجار 07٠١
 ص بجعملاو  5١5هباتك ىف رابألا نباو اهذعب امو

 عبط) ىدفصلل تايفولاب ىناولاو 8017 مقر ةلمكتلا
 (لوبناتسإ ١/١١4 جابيدلا ىف نوحرف نباو

 برغملاو 5607/7 بهذملا ١/٠١4 ىرغت نباو

 ةرهازلا موجنلا قى درب ١ ىَل داععلا نباو

 تارذشلا ٠0/8" ثارتو 507 ص ايثنلايو
 رشنلاو فيلأتلاو ةمجرتلا ةنجل عبط) مالسإلا

 دشر نبا باتكو اهدعب امو 6 ص (ةرهاقلاب

 ةرئاد ىف هنع وق ىدارك ةلاقمو نانيرل ةيدشرلاو

 عبط) مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملل

 ةعزنلا نع ىقارعلا فطاع .د ىباتكو (رئازجلا

 .(فرعملا راد
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 .ناطلسلا دنع هدض نوعسي نودساح لظو .هجو ريخ ىلع هب ضهنف لمعلا اذهب ضبني

 : ننكا 'ةروهتشلا كرذلا ةققاوم.ى وضتلا :1ذإ ىتح (ه 040 - 580) فسوي نب بوقعي
 هبتك ثحبب ءاهقفلا نم ةفئاط فلكف نيدلل ةيجلا هنذخأ 851 قب نابساإلا ىراصن

 نأو نيدلاو ةفسلفلا نيب اقفوم ةوقلاب ماعلا مدقب لوقي هوأرو ءنيدلا فلاخي ام اهيف لهو
 الك كا اههيشت احا مكاو اسي ال نكلو نيدلا لاق امك ماسجألاب نوكيس ثعبلا
 نيتك ا رع ىلإ .ءاغدتساف 658: هنن قب ءاطخ .قاطلتلا فرعو .ةقدنزلاب كلذل هومهتاف

 تيوب فلنا ل نا يتمم لك تبلت ملو هاضرتساو .هنع هاضر نالعإل

 ءوطسرأ | تافلؤم نم ريثكل ةزجومو ةطسوتمو ةلوطم احو رش دشر نبا عضو دفو

 ةئأام وحن ىل دحاو ءزج ىف :ناكا بقك نصلك هل“ قي ارزو# :بجعملا بحاص لوقيو

 راثآلاو .داسفلاو نوكلاو ,ملاعلاو ءامسلاو .نايكلا عمس :هبتك هيف نضل ةقازوب نيقتو

 ةعبرأ ىف طوسبم باتك ىف اهضارغأ حرشو اهصخ 3 .سوسحملاو سمحلاو ,ةيولعلا

 ىعيبطلا عاملا باتكو ناهربلا باتكل ةلوطم احورش عضو هنإ ايثنلاب لوقيو «ءازجأ

 هذ ةطسوتم احو رش عضوو .ةعيبطلا ءارو ام باتكو سفنلا باتكو ملاعلاو ءامسلا باتكو

 وأ سوسحملاو سحللو قالخأللو ,ةيولعلا راثآلاو داسفلاو نوكللو قطنمللو .بتكلا

 حورشلا هذه لكو .ناويحلا باتك نم ةريخألا ةعستلا ءازجأللو .ىرغصلا تايعيبطلا

 اهتمدقم ىفو ةفسلفلا ىف ةليصألا هتافلؤم اضيأ اهيلإ تمجرتو ةيربعلاو ةينيتاللا ىلإ تمجرث
 نع ةرارحي اعفادم ةفسالفلا تفاهت هباتك ىف ىلازغلا ىلع هيف دري ىذلا تفاهتلا تفامت

 ىلإ مجرتو ءوطسرأل ةباطخلاو رعشلا ىباتك ىلع حورش هلو .سيلاططسرأو ةفسلفلا
 نيب ايف لاقملا لصف»و «ةلملا دئاقع ىف ةلدألا جهانم نع فشكلا» :هاباتك اضيأ ةينيتاللا

 ةعيرشلا ةبحاص (ةفسلفلا ىأ) ةمكحلا» :هيف هلوق نمو «لاصتالا نم ةعيرشلاو ةمكحلا

 هلاقا اوريون زيوشلاو. وهوا نان اضتقو عبطلاب ناتبحطصم اهو ةعيضرلا اهتخأو

 بطاخي نيدلاو ةصاخلا بطاخت ةفسلفلا نأ خه ناظقم نب ىح ةصق ىف ليفط نبا هقيدص

 ةماعلا

 تدحب لقع .لك وأ كلف“: لكو :هللا نع ردصت كالفألا لوقع. نأ ىلا بهذي ناكو

 دادزا ادإو:وهتم نبق .ناسنإ لك قو «لاغفلا لقفلا نا .لضت نأ لإ هنود يف ةكرحلا

 ىلإ ةفسلفلاو نيدلا نيب قيفوتلا ىف هتلواح ةتداو وصلا تقكلا ةلاحّلا انيندم هلاضتا

 تيب قف وي نا لواحو:اءلعلا قاتلا مهف ناسنالل حاتي ىتح ةينيدلا صوصنلا ىف ليؤأتلا
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 ,ثدح هنأب نيملكتملا ةماعو ىلا زغلا ار ميدق ماعلا نأب نيئاشملا ةفسالفلاو وطسرأ ىأر

 . ةداملا كلذكو .ثدحتو ميدق وهف لكشتو دجو مث .لعفلاب ال ةوقلاب وه امنإ همدق نإ لاقف .

 ىلك هجو ىلع نحن اهلقعن اك ال هتاذ ىف ءايشألا لقعي هللا نإ لاقو .ةثدحمو ةميدق

 .لعفلا ىلإ ةوقلا نم ا كرحملاو اعيمج تادوجوملا ةلع وه ذإ .ىئزج وأ

 ليشيمو مالا ىنوميركلا راربج :ةينيتاللا ىلإ دشر نبا ومحر ثم دخأ لكفو

 را تعا هلامعأ ؛ نوعيدي 00 ا فقف 0 هلا (م 111260) ريالا ترك

 ا ىسنراب ةعفاس داكحألا قتئاباربلا ره 0 5 اهتانعل ةسينكلا 0 ا ورقلا
 بهارلا نأ نم مغرلا ىلعو ا در اقيدنز هتدع ذإ ١١353 ةنس ىف اهباحر نم

 ءارآلا ضعب امحاه ىنيوكألا ساموت بهارلا هذيملتو ريبكلا تربلأ ىناملألا ىناكينيمودلا
 نيب قيفوتلا ىف هنيهاربو هتلدأب عافتنا ربكأ اعفتنا دقف أطخ هيلإ ةبوسنملا ميلاعتلاو
 ورق انف دات نعش ةدحاو _قيرط قى ةعم وا سل قع نيدلا تيوب لقعلا وا ةقسلفلا

 هميلاعتو دشر نبا ةفسلف تلظو .ةصيقن لك نع ههزنتو ملاعلا ةدحول هللا ةينادحو نم
 نارتال عمجم نأ نم مغرلا ىلعو :رشع عبارلا نرقلا ذنم برغلا ىف سردت هراكفأو

 نوريثك راصنأ هل لظ دشر نبا ةفسلف ىف رظني نم لك َنْعَل ١٠6١ ؟ةنس رّرق ىوبابلا
 هتفسلفل ناك هنأ هيف بير ال اممو .ثيدحلا رصعلا ىتح ةيبرغلا تاعماجلا ىف سردي لظو

 لوقيو .ةيبروألا ةضهنلا ىف ىنيدلا حالصإلاو ررحتلا ةكرح مايق ىف ديعب رثأ هراكفأو

 ىلإ هنايب جاتحي ريثأت وهو ءامساح ناك ىبروألا ركفلا خيرات ىف دشر نبا ريثأت نإ ايثنلاب
 .سلدنألا ىف ماظعلا نيركفملاو ةفسالفلا ةقاخ - قحب - دعي وهو لاوط تادلحب

 ايفارغجلا ملع (ج)

 امن هكلاممو ملاعلا كلاسم ةفرعمل ايفارغجلا ملعب ماتهالا ىف ةقراشملا نويسلدنألا عبات

 ىبرعلا ملاعلاو يرحل اهعم نوفصي دقو «مه ريزج نوفصي نويفارغج مه حاتأ

 فصو كلذ ىلإ اوفاضاو .ةيقرشلاو ةيبرغلا ايروأ نم ءاحنأ نوفصي دقو .ىمالسالاو

 نورثكي اوناك نيح مهتيلهاج ىف كلذ اوأدبو ,ةلاحر مهتعيبطب برعلاو .ةريثك مط تالحر
 ٠ اءزج جحلا مالسإلا لعجو .جحلا ضرغلو ثيغلا طقاسمو لكلا ءارو ةلحرلا نم
 ' اقرش ةليوطلا مهتارجهو ةيمالسإلا مهحوتف تناك مث يكسو مهتدابع نم أزجتي ال
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 .اوعلوي نأ ايعيبط ناكف ,ىسلطألا طيحملاو سلدنألا ىلإ ايرغو ايسآ طساوأ ىلإ
 :اهبلإ ةفقلاا تلاسلاو  ةديفتلاو ةبيرقلا نادلبلا ىلع فرعتلاو رافسألاو تالحرلاب
 . كلذ ىف سلدنألا كراشت "داو ملاكو هويق | رتجح نوع دلو لكل نوكي نأ كلذل نيعيبطو
 ةنس ىفنوتملا ىزارلا دمحم نب ''ادمحأ اهيف هب ىقتلن مهم ىفارغج لوأو ,ظوظح وأ ظحب

 - سلدنألا ةيفارغج ىف ةعطق ىوس هلامعأ نم قبي مو ءفارغجو خرؤم وهو .ةرجهلل 5
 كولم رابخأ» : : هباتكل ةمدقم تناك انآ نظيو .ةيلاغتربو ةينابسإ تامجرت اهب تظفتحا

 ىبرغلا اهيمسق ىف اهخانمو اهتئيهو سلدنألا عقوم نع ثدحتي اهيف وهو «سلدنألا

 نبا دهشتسا دقو .اهنوصحو اهدودحو اهئاشنإو اهندمو اهروكو اهلابجو اهراهنأو ىقرشلاو

 - برغملا باتك ىف ديعس نبا كلذكو - هباتك ىف نايح

 ىناوريقلا ىخيراتلا فسوي نب دمحم هللا دبع ''اوبأ هدعب نييفارغجلا نم زربيو .ةيفارغجلا
 نع باتك هلو 777 ةنس ىفوتملا (ها755- 60) رصنتسملا رصع ىف سلدنألا ليزن

 ىف اناقليو .كلاملاو كلاسملا هباتك ىف ىركبلا ديبع وبأ هب عفتنا اهكلاممو ةيقيرفإ كلاسم
 617 ةنس ىفوتملا ىيرملا ىئالدلا ضردعلا نسا ب, ردع جريحا قلاولطلا ءارمأ رضع

 قرطلاو اهنا جاو” سلدنالا روك نضر هقول املاون كلاما ىف ةاجرلا ماظن باتك هلو
 ئ قوما و رعلا دبع نو هلا دبع نهود“ .ركبلا ديبع وبأ اضيأ عفتنا هبو ءاهيلإ ةكلاسلا
 ' مهنم امهذخأو ,ةفالخلا طوقس دعب شيطلشو ”ةبلو كارما هءابآ ناك مق رشهلل 17 اذن

 ٠ خرؤملا نايح نبا ىلع ذملتتو ةبطرقب ديبع وبأ أشنو ..ةيليبشإ بحاص دابع نب دمتعملا

 - ىلإ ةلاسر ىف اهبحاص حداص نبا هلسرأو ,ةيرزملا لزن 2354 ةنس هتافو دعبو ءروهشملا .

 ىلإ رجاه 284 ةنس نيفشات نب فسوي هعلخ اذإ ىتح .هدنع ماقملا رثآف .ةيليبشإب دمتعملا
 هنم برغملاب صاخلا مسقلاو ,كلاملاو كلاسملا :ناباتك ةيفارغجلا ىف هلو .ىفوت اهبو ةبطرق

 ةمدقملا هله نم تارقفب

 ىديمحلل سبتقملا ةوذج ىزرلا ىف رظنا )١(
 نبال سلدنألا ءالع خيراتو 47ص (ةرهاقلا عبط)
 ىف نييفارغجلاو ةيفارغجلا باتكو 0١١مقر ىضرفلا

 .ه56ص (ديردم عبط) سنؤم نيسحل سلدنألا .
 مقر ىديمحلا ىخيراتلا هللادبع ىبأ ىف عجار (؟)

 نبال ةلمكتلاو ٠١ مقر ىبضلل سمتلملا ةيغبو 4 ْ

 .7ك ص سنؤمو 755 مقر رابألا .
 ىبضلاو 111 مقر ىديمحلا ىئالدلا ىف رظنا ()

 68١,. ص سنؤمو 2443 مقر

 نبال ةريخذلا ىركبل اديبع . تأ 5 0
 قيقحت) ىناثلا مسقلا نم لوألا دلجملا .ماسب
 ٠ نب حتفلل دئالقلاو 11 ص (سابع ناسحإ .د
 : 0 ةلصلاو ١1١ ص (قالوب عبط) ناقاخ

 ٠ ص ةعيصا ىبأ نباو 1١/87 ص لاوكشب

 0 عبط) ءاريسلا ةلحلاو 7417/١ برغملاو
 ركفلا خيراتو اهدعب امو 8١٠ص سنؤمم 7/٠)

 ل اهدعب امو 7١5 ص ايثنلابل- ىسلدنألا
 ] ] 1 ف



 هب.

 .برعلا هريرع ىماولاو دالبلا ءاشا د مجعتسا أم مجعم ىناثلا باتكلاو ,عوبطم

 تادلحم عبرأ ىف ةققح ةيملع ةعبط اقسلا ىفطصم ذاتسألا هعبط مث ءايدق دلفنتسو هعبط

 ىف درو ام ةلمج هيف تركذ باتك اذه» :هتمدقم ىف ديبع وبأ لوقيو .ةرهاقلاب ةمخض
 لابحلاو: زاضمألاو .ىئرقلاو رايدلاو لزانملا نم راعشألاو خيراوتلاو رابخألاو ثيدحلا

 «ةديقم مجعملا فو رح ىلع ة رد ةددحم ةب وسنم رارحلاو تارادلاو رابألاو هايملاو راثآلاو

 دجنو ةماهتو زاجحلا : اهماسقأو ةيفارغجلا اهدودحو ةيبرعلا ةريزجلا فصوب هلهتساو ]

 .مايألاو عئاقولاو تالقنتلا نم اهب لصتي امو اهلئابق نع لصفم نايب عم نميلاو

 نب دمحم ىمسي ىفارغجب ىرجملا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ىقتلنو

 هامس ام فصو ىف ىفارغج باتك هلو .ةطانرغ وأ ةيرملا ىف شاع ىرهزلا ركب ىبأ
 اهناكسو اهتعيبطو ةعبسلا ضرألا ميلاقأ نع ثدحتي هيفو «ملاعلل ةينومأملا ةطراخلا»
 :ةللقضاو قتلكا مو نين هناا ىلع تنان طقم فين رقت ققاو.ء اينو تقضوو: نفل دل الاب قعفو

 .ةيبعش ايفارغج هنأب فصوي نأ نكميل ىتح بئارغلاو بئاجعلاب ظتكيو

 ههبتك تافدقم ىف اتوعضي نيعحرولا نطعي دكع ةيفارفس كتاباتك سلذنألا قى اناقلتو
 سلدنألا خيرات ىف سفنألا ةحرف باتك ةمدقم لثم اهاجر نع وأ سلدنألا خيرات نع
 همضت امو. سلدت الا نروك نطرعت ىهو ىرحطا را نرقلا ىكروم نف بلاغ: نبال

 نع لوقلا ليصفت عم ةعارزو ةعانص نم هب رهتشت امو كلاسمو ىرقو نوصحو ندم نم

 نايدلاو سلدنألا ف لابحلا نايب عمو هربنمو هبار حمو هتروصقمو عماجلا اهدجسمو ةبطرق

 .برغملا هباتك ن نم ىسلدنألا مسقلل ةسيفن ةيفارغج ةفئاقع 117 ةنئنس .ىاوتملا يعد قمألو

  لمجم باتك ايفارغجلا ىف هلو ,حفنلا ىف اهب ظفتحا ىرقملا نأ ريغ .هنم اهقاروأ تطقس
 كم + سنؤم ةيسح رن وشكذلا ل وقتو: :نكرعلاو: لوطلا ق .نضرآلا طسي ةباتك ال“ هايش

 ةعقوم ةيفارغجلا مالعألا نم اهريغو راحبلاو راهتألاو لابجلاو ندملاب لودج هنأب هفصو
 ءادخا ةرشع ىلإ ةمسقم ميلاقأ ةعست هدنع نضرالاو «'""ةقد ىف اهضورعو اهلا وطأ ىلع

 .نابايلا أ ليسلا رئا دب .ىهتتو: «يملطألا :طيحلا ق:تادلالا نئازس نم قدك

 )١( لودلا ةعماجب تاطوطخملا دهعم ىف لوألا دلجملا خيرات هباتك ىف سنؤم .د ىوارهزلا ىف رظنا ,
 .اهدعبامم 2058 ص سنؤم.د باتك رظناو .ةيب علا "61 نط -..نيئلدنألا ..ىف؛ .قييفارغملاو ”ةيفازقملا: '

 طيس تاكو. مم نيا نيت مع رنا 6 .اهدعب امو

 .ناوطتب رشن ديعس نبال ضرألا 2 روتكدلا قيقحت هتمدقمو بلاغ نبا ىف عجار )١(
 نم نماثلا ءزجلا ىف اهرشن دقو اهل عيدبلادبع ىفطل ٠
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 نينو هدرا :هيباتكل ةطانارغ:فضو: ىف ةيفارقح. تافدقم نيطخلا خب نيدلا ناسللو:

 معنملا كبح قف 0 0 نأ اك ىرحو .ةيرصنلا ةلودلا يل ةيرنيلا ةحللاو ةطانرخا

 يملأ نال ةصاخلا ةداملا 56 ةنم رشن 00

 دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع

 ىحصتلا ةتشانلا .ميلعت ىلع. نيبدؤم .مايقب ةركبم سلدنألا نعت نأ ايعيبطا ناك
 ميلعت لثملابو ,ةيوبنلا ثيداحألا ضعبو هنم اًروس وأ ميركلا نآرقلا اهظيفحتو اهدعاوقو

 ىجصفلاب قطنلا اعيمج اوعيطتسي ىتح مهئانبأو نابسإلا نم فينحلا نيدلا ىف اولخد نم

 ريثكب ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ىقتلنو .مهتالص ىف ميركلا نآرقلا تايآ ضعببو
 :ئديبزلا نييوغللاو :نييوحتلا تاقبط باتك قف تارشغعلاب نوتغي - ,نيبدؤملا ءالؤه نم

 سسؤم لخادلا نمحر لادبع اهلخد نيح ةبطرقب بدؤملا سيق نب '') ىزاغلا مهلئاوأ نمو
 ىلإ لحري هارنو ١19 ةتس ىزاغلا ىفوتو ةرجهلل ١١8 ةنس كانه ةيومألا ةلودلا

 :دقفلا ىف اطوملا كلام. نع دخأيو ةرصيلاب ةغللا ق هئارظتو- سيصألاب نقتليو: :قرتملا

 اوناك ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نرقلا ىف سلدنألاب نييدؤملا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ وهو
 ىف نيدلاو ةغللا ةمئأ ءاقلل نولحري اوناكو ,ةعساو ةينيدو ةيوغل ةفاقثب مهسفنأ نوذخأي
 كلامو ىعمصألا نع ذخألاو ةلحرلا ىف هتلكاش ىلعو .ىوبنلا ثيدحلاو هقفلاو تاءارقلا

 ىف ناث باتكو تاءازقلا ىف باتك هلو :ئراوملا "' سوف وبا هرضاغم ةمثألا نم اههريغو

 ديملت وهو ١14 ةنس ىفوتملا قرشملا ىلإ لحارلا ىدوج اهيرصاعم نمو .ريسفتلا

 ناكو ءوحنلا ىف فيلأت هلو ,ةبطرق ىلإ هباتك لخدأ نم لوأو ىفوكلا وحنلا مامإ ىئاسكلا

 .قرشملا ىلإ هرودب لحارلا ىضبرلا مكحلا ءانبأ بدؤم هللا دبع نب '”ادمحم هرصاعي

 اعلا رشنو عبط) ميهاربإ لضفلا ىبأ ١460 ص ىكسفوكشتارك ىريمجلا .ى عجار (1)
 ٍ .؟97ت ص 011 نوم دوا 1 حلاو

 مايو نع ىدييدلا .ىرازحلا ق.زظنا 281: ” ةيوشتلا «تاقيط. :باتك .ىزاغلا».ىق ظنا (9)

 ١1". ص ىديبزلا عجار (() دمحم ذاتسألا قيقحتب ىديبزلل نييوغللاو
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 مبنم :ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ىف سلدنألا ىبوغل نم تارشع هتاقيط ىف ىديبزلا ركذيو
 هأرقأو هناويد هنع ذخأو مامت ابأ ىقل .ىبارعألا نبا ذيملت ىسيقلا ىنثملا نب ''نامثع

 ناسل ىلع هنامز ىف ءاملعلا موقأ نم ناكو جرفلا نب '''ديعس شاشرلا مهنمو ,ةبطرقب
 نب دمحم مهنمو ,ةزوجرأ فالآ ةعبرأ ظفحي ناكو رعشلاب مهملعأو ةغلل مهظفحأو برعلا
 متاح ىبأو ىشايرلا لاثمأ نم قارعلا ىيوغلل ذملتت .هركذ فلاسلا ىزاغلا ديفح هتلادبع

 . راعشألا نويسلدنألا ىور هنعو .ةيبرعلاو ةغللا نم اريثك الع سلدنألا ىلإ بلجو
 مجعم لخدأ نم لوأ امهو مساق هنباو زيزعلا دبع نب "'تباث مهنمو ءاهلك تاحورشملا

 نم هعامسب ديعس نب رذنم ىضاقلا امههدعب هلخدأو ,سلدنألاب ليلخلا ىلإ بوسنملا نيعلا
 نسل دن الان تلصونق تناك هنا ووين 0907 هس ىوتملا عرضملا هالو قبب نينابعلا نا
 نييوغللا ءالعلا نم ةعبرأ فلكي رصنتسملا مكحلا لعج امم مجعملا اذه نم ةفلتخم خسن

 .""طبضلا ةقيقد ةخسن صالختسال ضعب ىلع اهضعب نيعلا نم خسنلا هذه ةنراقم

 ,رصانلا نمحر لا دبع دهعل "70 ةنس ريبكلا ىوغللا ىلاقلا "/ىلع وبأ ةبطرق لزنيو
 وه ىلاويو ءاميرك الابقتسا رصانلا هلبقتسيو ,ميظع ىوغل دهع ةحتاف اهيف هلوزن نوكيف

 اهتيحاضو ةبطرقب سيردتلاو فيلأتلا ىف طشنو .هيلع لاملا قادغإو هتياعر مكحلا هنباو

 وهو «ىلامألا» هباتك هتافلؤم نم بالطلا ىلع هالمأ امم ناكو 07 ةنس هتافو ىتح ءارهزلا
 باتكلا اذه عبتأو ,بيرغلا نم اهيف ءاج ام حرش عم ةيرثنو ةيرعش تاراتخم نم نادلحج

 روصقملا هباتك هفيلأت نم اضيأ ىلمأو «رداونلاو ىلامألا ليذ» هامس هتلكاش ىلع باتكب

 هحورش كلذ نم مهأو .ىرخأ تافلؤم ىوس لاثمألا ىف اباتكو زومهملاو دودمملاو
 ةغبانلا نيواود هلاخدإو نيلدح لا رعشو ضئاقنلاو تايلضفملل كانه هتياورو تاقلعملل

 ىماطقلاو رجح نب سوأو ىدعجلا ةغبانلاو خامشلاو ةئيطحلاو ىشعألاو ةمقلعو ىنايبذلا ]

 )١( ص ىديبزلا ىتثملا نبا ىف رظنا ١88 (ميهاربإ 2 نباو ١/511.
 ظ .2/ ص ىديمحلا (8) ١١7/١. برغملاو 88/١ ىضرفلا

 ) نباو ٠١5 ص ىديبزلا ىلاقلا ىف عجار (6) نباو 586 ص ىديبزلا شاشرلا ىف عجار (؟)
 سمتلملا ةيغبو 7١5/١ ىطفقلاو 85/١ ىضرفلا برغملاو 5١١ ص ىديمحلاو ١8١ ص ىضرفلا

 قاعمسلل :ناشنألاو #6 ءابذألا مجعمو ١/4 . | ١7

 ةودجلا ىف ىديمحلاو 7١1/١ ناكلخ نباو ب ءالا/ 7.9 ص ىديبزلا مساق هنباو تباث ىف رظنا (6)

 #١8/7. بهذلا تارذشو ةفلتخم 2 لضفلا ىبأ دمحم قيقحت) ىطفقلل ةاورلا هابنإو
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 .همجعم ىوس نييمالسإلاو نييلهاجلا نيواود نم كلذ ريغ ىلإ ةمرلا ىذو لطخألاو
 .دق تتاكو :ةبصخ ةيؤغل ةكرح ىلإ سلدنألا عفد هلك كلذي وهو .همتي م نإو «عرابلا»

 كلذب دهشي ام وحن ىلع ىرجم لا عبارلا نرقلا ءانثأ ومنلا ىف تذخأو ةكرحلا هذه تأدب

 هتافلؤم نمو .ةغللا ىف ىلاقلا هحدتما دقو "17 ةنس ىفوتملا رمع نب دمحم ةيطوقلا نبا

 اهفيراصتو لاعفألا باتك مساب نديل ىف ىديوج هعبط لاعفألا فيراصت باتك اهيف

 0 ىف باتك هلو ,.عوضوملا اذه ىف ةباتكلا ءالعلل حتف ىذلا وه ناكلخ نبا لوقيو
 نم مهأو .همدقت نم قافو .ءفصوي الو دحب ال ام هيف عمج ناكلخ نبا لوقي دودمملاو

 ا يول لاقلا ةيملت نسل نب ديم 5 ىديبزلا عبارلا نرقلا ىف ةيطوقلا

 هنامز لهأ ويشن ناكو وحنلا ملعو ةغللا ظفح ىف هرصع دحاو ناك » : ناكلخ نبا لوقي

 مكحلا هراتخاو «هنامز ىف هلثم هنف ىف سئدنألاب نكي مو رداونلاو ىناعملاو بارعاإلاب

 ىف لانو .ةطرشلا ديؤملا هالوو ءءاضقلا هالوو .ديؤملا هدهع ىلوو هنبا بيدأتل رصنتسملا

 هل دهشيو ليلخلل نيعلا مجعم رصتخم ةيوغللا هبتك ةمدقم ىفو .ةضيرع ايند امهدهع

 داوملا نم ريثك هيف هتدايزو ةلتخملاو ةفحصملا ةينبألا هنم هفذحل هلصأ لضفي هنأب ءامدقلا

 مجعملا اذه نأ ىلإ بهذ دقو هيف ةعقاولا ءاطخألا هكاردتسا عم مجعملا اهيلإ رقتفي ىتلا

 نأ نكميال ثيحب ليلخلا نع نيرخأتم سانأ نع ةياور نم هيف امل ءليلخلا عنص نم سيل

 ليلخلاو نييفوكلا بهذم ىلع وه امنإ وحنلا لئاسم نم هيف ام عيمج نألو .مهنع ىوري

 لهأ نم ماوعلا نحل ىف هلو .ةيرصبلا ةيوحنلا ةسردملا مامإ وه لب .ءىرصب ىوحن
 .ءامهدلا ماوعلاب دصقي ال وهو ءباوتلادبع ناضمر روتكدلا هرشن فيرط فنصم سلدنألا

  نرقلا ىيوغل نمو .ءاطخأ نم مهتنسلأ ىف ىرجي امو .نيفقثملا ماوع امنإو سانلا نم

 ركب ىبأ ذيملت وهو ,ةرجهلل 20٠ ةنس دعب ىفوتملا ىرفاعملا ديعس . 0 يطسق سلا عار

 هيف ديزيو لوطم باتك ىف هطسبي نأ ىأرو ,لاعفألا هباتك هنع ىور دقو .ةيطوقلا نب 1

 نبا ىديبزلا ذيمالت نمو .تادلحج ةعبرأ ىف ةيب رعلا ةغللا عمجم هرشن دقو همسا سفنب

 هلو «ىلاقلل ىلامألا باتك هذاا نع رز 511 ةقيب قوتملا دم قي ىيهارزإ ١" 'ىليلفإلا

 1؟/“” ىضرفلا نبا ىديبزلا ىف رظنا )١(

 مقر سمتلملا ةيغبو 500/١ برغملاو 27 ىديمحلاو
 ءايدألا مجعمو ٠١9/7 ةاورلا هابنإو م

 تاقبط هباتكو .77/7/5 ناكلخ نباو 4/6٠١

 .شماوملا .ىف انعجارم نم نييوغللاو نييوحنلا

 ةمدقمو 616 مقر ةلصلا ىلسقرسلا ىف معجار ( 7(

 .لاعفألا هباتك هةر

 7 نبال ةريخذلا ىليلفإلا نبا ىف رظنا (5)

 هابنإلاو 16 ةلصلاو 18١/١ (سابع ناسحإ ةعبط)

 2.0١/١ ناكلخ نباو 5/” ءابدألا مجعمو 0١
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 ليعامسإ نب ىلع '''هديس نبا سماخلا نرقلا ىبوغل نمو .ىبنتملا ناويد ىلع ديج حرش
 اذه نم ءانتعا دشأ سلدنألاب ملعيال» :ديعس نبال برغملا ىفو 208 ةنس ىفوتملا ريرضلا
 : نامخض نامجعم هلو «رخف مظعأ هب ةيسرم ةنيدم رخفت .افيلأت مظعأ الو ةغللاب لجرلا
 ىناثلا مجعملاو .فورحلا جراخم بسح بترم نيعلا باتك ةلكاش ىلع وهو مكحملا
 هتمدقم ىف ركذيو ءادلجم رشع ةعبس ىف ىناعملاو تاعوضوملا ىلع عزوم وهو صصخملا
 ملاعل باتك ةغللا ىف قبي مل هنأ ناسنإلا ىلإ ليخيل ىتح ,تارشعلاب ىلاوتت ىهو .هرداصم
 ةيوغللا ةبارقلا ىلإ حوضوب مجعملا اذه ىف هديس نبا هبنت دقو هيلع علطا الإ هلبق ىوغل
 بسني هيلإ ءحون نب ماس نب ناعنك » :لوقي ذإ ,ةيب رعلا نيبو ةيماسلا تاغللا ضعب نيب
 ءاملع هررق ام وهو "!.«ةيبرعلا (هباشت) عراضت ةغلب نوملكتي ةمأ اوناكو .نويناعنكلا
 لثم - ةعرفتملا ةيماسلا تاغللا ىدحإ دعت ةيناعنكلا نأ نم اثيدح ةيماسلا تاغللا
 ةيربعلاو ةينايرسلا نأ ىلإ ةوقب هبنتي هرصاعم ِمْرَح نبا دجنو .ةدحاو مأ نم - ةيبرعلا
 هباتك ىف لوقي .ةدحاو ةغل ىف تاجهللا ةبارقك ةقيثو ةبارق ةمحل اعيمج اهنيب ةيب رعلاو
 ةيناربعلاو ةينايرسلا نأ انيقي هانملعو هيلع انفقو ىذلا نإ»:ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا
 نكاسم لدبتب تلديت ةدحاو ةغل ىه - ريمح ةغل ال - ةعيبرو رضم ةغل ىه ىتلا ةيب رعلاو

 نمو ناوريقلا لهأ ةمغن مار اذإ ىسلدنألا نم ثدحي ىذلاك سرج اهيف ثدحف ,اهلهأ
 ةدلبلا لهأ ةرواجمب هنإف .دالبلا نم ريثك ىف اذكهو ..ىسلدنألا ةمغن مار ازإ ىناوريقلا
 ةيناربعلاو ةيب رعلا ربدت نمف ..هلمأت نم ىلع ىفخي ال الدبت اهتغل لّدبتت ىرخأ ةمأي
 لع .سانلا 0 ليدبت نم انركذ ام وحن نم وه امنإ اهفالتخا نأ نقيأ ةينايرسلاو
 نأ حضاوو .«"'لصألا ىف ةدحاو ةغل اهنأو ممألا ةرواجيو نادلبلا فالتخاو نامزألا لوط
 اهلهأ قرفتبو .ةدحاو ةغل اعيمج تناك ةينايرسلاو ةيناريعلاو ةيب رعلا نأ ىري مزح نبأ

 ةودمل :تدعا :تاريغت موق لك دنع ثدحت تذخأ ابرغو الامش ةريزجلا نم مهترجهو
 هديس نباو مزح نبا نأكو ءاثيدح ةيماسلا تاغللا ءالع هررقي ام سفن وهو ,مهتاغل
 تاغللا هقف ملع ىلإ - كلذب - نييبروألا اوهبن نيذلا مه نييسلدنألا نم امهاثمأو

 هقفل نيفشتكملا اوناك كلذبو .ةنراقم ةيملع ةيوغل جهانم نم هيف ىوطي امو ةيماسلا

 )١( سمتلملا ةيغبو ىديمحلا هديس نبأ ىف عجار *"/6 ٠” بهذملا جابيدلاو ٠١5 برغملاو 501/7.

 مقر ٠١6 حفهطملاو ٠١ ص ةلصلاو  2٠١مجعمو )١« هديس نبال صصخملا رظنا 1507/11.

 ناكلخ نباو 75 ءايدألا 7/ 7٠مزح نبال ماكحألا ل وصأ ىف ماكحالا عجار (5) هابنإلاو

 نايمطا تكنو ٠١4 (ةرهاقلا عبط) بهذلا تارئشو ١/١".
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 نور لا ىف كفو. ةدعاو ةقلاوأ مأ ىلإ عجرت ىتلا ةيماسلا تاغللا نيب تراقمل تاغللا

 ٠ مهئاش .ةيوغللا رسألا نم اهريغو ةينوسكسلاو ةينيتاللا تاغللا تاعومحي ىلع هنوقبطي

 ٠ ساسأ ىلع ةثيدحلا مهتافسلفو مهمولع مايق ىف انب رم ىذلا مهتنأش سفن كلذ ىف

 نباو مزح نبا :نيقباسلا نييسلدنألا نيملعلا رصاعي ناكو ةيسادنألا مولعلاو تافسلفلا

 ةتسلا نيواودلا حراش 211 ةنس ىفوتملا نايلس نب فسوي '''ىرمتنشلا ملعألا هديس

 .ةدبع نب ةمقلعو ةرثتنعو ةفرطو ريهزو ةغبانلاو سيقلا ءىرما :ىلهاجلا رعشلا مالعأل

 2 لك ىف اهنم ىهتني نأ دعبو ,ىعمصألا ةياورب نيواودلا كلتل هحرش ىف ظفتحي وهو

 3 "صاع ركب وبأ بتك هاده ىلعو .ىرخأ تاياور نم تادايزلا ضعب اهيلإ فيضي

 ناكو «نيروكذملا ةتسلا ءارعشلا سفنل احرش 594 ةنس ىفوتملا ىسويلطبلا بويأ

 ىلاقلا ىلامأ حرش ىف ىلآللا باتك هلو .نييفارغجلا نيب روكذملا ىركبلا ديبغ وبأ هرصاعي

 ديبع ىبأل لاثمألا باتك حرش ىف لاقملا لصف باتكو .ةرهاقلاب ىنميلا زيزعلا دبع هرشن

 ىيوغل نمو .موطرخلاب نيدباع ديجملا دبعو سابع ناسحإ هرشن مالس نب مساقلا
 هلو 075١ ةنس ىفوتملا دمحم نب هللا دبع ىسويلطبلا"'ديسلا نبا نيمهملا سلدنألا

 روشنم وهو ءالل | ىبأل دنزلا طقس حرشو ةبيتق نبال باتكلا بدأ حرش ىف باضتقالا

 موزل نم تاراتخم ىلع حرش اضيأو ةيرصملا بتكلا راد عبط طقسلا حو رش ةعومج عم

 هرصاعي ناكو .ديجملا دبع دماح روتكدلا ةرهاقلاب هرشن ءالعلا ىبأل مزلي ال ام

 ىف لسلسملا باتك هلو 078 ةنس ىفوتملا فسوي نب دمحم رهاطلا وبأ ىنوكرتشألا

 نب دمحأ ىشيرشلا عباسلا نرقلا لئاوأ ىف اناقليو ,ةرهاقلاب روشنم وهو ةييرعلا ظافلألا

 .رصمب روشنم ىريرحلا تاماقملا هحرشو 1357 ةتيس قاوتملا' .قفؤملا دبع

 ناك دإ هيلع قوفتي مل نإ ةغللا ىف اهطاشن نع لقي ال وحنلا ىف سلدنألا طاشنو

 اهنوملعي اوناك ةغللا ةئشانلا نوملعي اك ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف نوبدؤملا

 'باتك سلدنألا ىلإ لخدأ ١58 ةنس ىوتملا ايدوج نأ انب ٌّرمو ءوحنلا وأ ةيبرعلا

 قى وتملا :ىيلفلا بمنع وفلل نيع هنقنلل نا ىو ريو هوختلا قتقلات هلو :ىتانكلا

 '"نيتشقألاب ىرجملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف ىقتلنو .نآرقلا بارعإ ىف اباتك 774 ةنس.

 سرادملا انباتكو 88 ص ىف هرداصم رظنا (9) ١94١ مقر ةلصلا ىرمتنشلا ىف رظنا )١(

 .555 ص (فراعملا راد عبط) ةيوحنلا ءابدألا مجعمو 8١/17 ناكلخ نباو 4 حمطملاو

 نباو ١0" ص ىديبزلا نيتشقألا ىف رظنا (8) سرادملا انياتكو ١ نايمطلا تكنو ٠/٠

 .؟ 5/1 هاينإلاو 0/١ ىضرفلا ا .15937” ص ةيوحنلا

 33 فز هللا نفاع عجار 00
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  ىبأ نع طاطسفلاب اهيف ذخأ قرشملا ىلإ ةلحر هلو "07 ةنس ىفوتملا ىسوم نب دمحم
 ) نب ا"ارمحمب هدعب ىقتلنو .هبالطل ةبطرق ىف سردي ناكو ,هيوبيس باتك ىرونيدلا رفعج

 باتك سرد هيلعو .طاطسفلاب ساحنلا رفعج ىبأ ذيملت "08 ةنس ىفوتملا ىحاب رلا ىيحي
 سلدنألا ىف حتتفي وهو ,هبالطل هسردي ةبطرق ىلإ داعو هلكاشمو هلئاسم قذحو ,هيوبيس
 اهلئاسمل ليلعتلاو اهضماوغو ةيب رعلا قئاقد ىفوتست ةسارد وحنلاو هيوبيس باتك ةسارد

 ىذلا حضاولا دانك هيف :فلاو هلثكو ةشزق هيلعو وحنلا ىف هذاتسأ وهو .ىديبزلا لوقي اك

 0 نيب هركذ راملا ىليلفالا نبا ناكو .ةفيلخ > ميركلا دبع روتكدلا ندرألاب .هرشن

 نع قمصاعلا نع ةياور هيوبيس باتك - رعشلا حرش نم هب متهب ام عم - هذيمالت ىرقي
 .ىبنتملا تايبا لكشم حرش نييوغللا نيب افنأ هنع انثدحت ىذلا هديس نبالو .ىحابرلا
 نم ةريثك ةيوحن داوم |أهيف عدوأ هنأب مكحملاو صصخملا :هيمجعم ةمدقم ىف هونيو

 ةاحت نأ لع لدي ام :نح قباو ىسرافلا ىلع ابأ ةصاخ مهنيب نم ركذيو ,ةاحنلا تاباتك
 ىف - ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتسردملا وحن ىف مهقمعت بناجب - نوقمعتي اودَحا نسلدنألا
 .ةفلتخملا ةيوحنلا سرادملا ءارأ نيب جزملا نم اهجهن نوجبنيو ةيدادغبلا ةسردملا وحن
 افوغش ناك هنإ ءاضم نبا لوقيو نييوغللا نيب هل انضرع ىذلا ىرمتنشلا ةاحنلا نمو
 مه اللذم هب الطل هأرقأو ىيلفإلا نبا نع هيوبيس باتك ىور دقو ,ةدقعملا وحنلا للعب

 ىتلا هيوبيسا باتك نم ىحابرلا ةخسن لضفب - نويسلدنألا رق و .هلكاشمو هباعص

 تاج رهن كلاب اورهتشاو هنا رك نوورسبو هن ويمردي باتكلا لع < انآ اهاكرك
 ناك ىسلدنأ ىوحن ىلع باتكلا ةءارقل ةكم ىلإ مزراوخ نم هبابش ىف لحري ىرشخزلا
 راملا ىسويلطبلا ديسلا نباب ىقتلنو .018 ةنس ىفوتملا ةحلط نب ''هتلادبع وه اهب ارواح
 ةايننن وحنلا ىف باتك هلو .ىجاجزلل لمحلا باتك حرشب ىنعي ناكو .نييوغللا نيب هركذ

 سرادملا 3 انايحأ اهراتخم .هاجتالا ىدادغب ةيوحنلا هئارأ ىف وهو ,ةب وجألاو لئاسملا

 شنابلا ' "'دبا هرصاعم كلذ ىف هلثمو ,ةديدج ءارآ ىلإ ذفني اناعاو ةقباسلا ةيوحنلا

 )١( ةرهاقلا عبط) ىسافلل نيمألا دليلا خيرات نباو 70 ص ىديبزلا ىحابرلا ىف عجار 185/06(.

 . ىضرفلا ١/١4" هابنإلاو  75١9/7ص سمتلملا ةيغب شذابلا نبا ىف عجار (') ناكلخ نباو 1٠5

 ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبطو ؟7/7١7 هابنالاو انا

 طيحملا رحبلا ريسفت ةحلط نبا ىف رظنا (؟)  1١بهذملا جاييدلاو ٠١7/7 سرادملا انباتكو

 ةطاحالاو 716 ص ةيوحنلا ص ىطويسلل ةاعولا ةيغبو 777/4 نايح ىبأل 4/٠٠١
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 لزؤضألاو ةزيملل تينت و يدوس باتك ىلع حورش هلو 077 ةنس ىفوتملا دمحأ نب ىلع

 ] 0 ةدارطلا نبا هبحاص ةلكاشو هتلكاش ىلعو ,ىسرافلا ىلع ىبأل حاضيإلاو جارسلا نبال ئ

 ظ .058 ةنس ىفوتملا ا”ةرصاعما دمج نب نابلعا

 . ءارآ نم مهئارآل ةاحنلا داذفأ باختنا نم ىسلدنألا وحنلا ىف هاجتالا اذه دوسيو
 دنع ىرن ام وحن ىلع ةركتبملا ءارآلا ضعب ىلإ ذوفنلا عم ةفلتخملا سرادملا ةاحن'
 .ناكو «ركفلا جئاتن» هباتك ىف 08١ ةنس ىفوتملا هللا دبع نب نمحْرلا دبع "'ىليهسلا

 "'ىسيع هتلكاش ىلعو .ءءاضم نبا لوقي ابك ةيوحتلا للعلا نم راثكإلا ةلواحمب فغشي
 هلثمو ءىجاجزلل لمجلا باتك ىلع شاوحو وحنلا ىف ةمدقم هلو 707 ةنس ىفوتملا ىلوزجلا
 حرشو هيوبيس ىلع هل حرشب رهتشيو 7٠١ ةنس ىفوتملا فسوي نب ىلع '”فورخ نبا
 - نمحر لا دبع نب "ا ءاضم قبا ركل نأ اندرو« ىع اسنلل لمجلا باتك ىلع ناث
 لع. هزلا بانك بحاش وهو.ه47 ةن: قووتلا نيدعوملا ةلود ةاضق ىضاق ىبطرقلا
 ةاحنلا دنع لماعلا و اهيف مجاه ىتلا هئارال ليلحت سك هترشن ىدلا ةاحنلا

 وحنلا ريسيت ىف نتيسأ عضول ةلواح عمو .تاريدقتو تاليلعت نم اهيف ىوطنا امو

 '''نيبولشلا نييسلدنألا عباسلا نرقلا ةاحن مهأ نمو .هئارآ ىده ىلع ةئشانلل هطيسبتو
 ىف باتكو ةيلوزجلاب ةأامسملا ىلوزحلا ةمدقم ىلع حرش هلو 140 ةنس ىفوتملا دمحم نب رمع

 ١ لماح 1١١ ةنس ىفوتملا ٍنمؤم نب يلع ' "”ر وفصع نبا هرصاعي ناكو ,ةئطوتلا هام وحنلا

 .ناروشنم ايفوروحنلا ىف برقملاو فيرصتلا ىف عتمملا هلو ,سلدنألاب هنمز ىف ةيب رعلا ءاول

 7 نع سشلملا :ةيعي ةوارطلا نبا فا رظنا 1
 رقي © ”ترطملاو 7:1 حت زابألا نبذل ةليككتلاو
 نبال بهذملا جابيدلاو ١١5 ص سمتلملا ةيغبو ا ةيوحتلا سرادملا انباتكو
 0 ل اولا نوحرف "05ص سمتلملا ةيغب ليهسلا ىف عجار (؟)

 ظ .ةاحنلا -2نباو ١ ءارقلا تاقبطو 5 هابنإلاو

 ا ١ ص ةيوحنلا سرادملا

 انياذ ُ .ةلمكتلا ةيقب ءاضم نبا ىف رظنا (6)

 55 ض ةيوعنلا سرادملاو 527 :ىغ ناكلخ
 0 ناكلخ نباو مااا هاينإللا ىلوزجلا ف رظنا )

 ٠١". ص ةيوحنلا سرادملاو 3قحر#

 376 ص ةلمكتلا فورخ نبا ىف عجار (4)
 80/7٠ ناكلخ نياو 76/١6 ءابدألا مجعمو

 تاوفلاو ١9/80” ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلاو .

 انباتكو ١١7 (طايرلا عبط) ةلصلا ةلصو 179

 برغل 104 ص ةلمكتلا نيبولشلا ىف عجار )١(

/1 ناكلخ تياد لي
رادلا انباتكو 1

 ١ س

 5١5. ص ةيوحنلا

 روفصع نبأ ىف رظنا (0)
ىطويسلل ةاعولا ةيغب ةيغب

 

 باتك ىف هئارآل انضرعو 107 ص
 سرادملا



 1م
 نب دمحم كلام !''نباب هدعب ىقتلنو .ىجاجزلل لمجلا باتك ىلع حورش ةئالث هل تناكو

 هلو وحنلا ىف ةروهشملا ةيفلألا بحاص وهو 71/7 ةنس ق قشمدب ىفوتملا ةاحنلا مامإ هللا دبع

 ىرصملا بجاحلا نبال ةيفاكلا حرشو هحرشو ليهستلا اهنم ةريثك ةيوحن تافنصم

 غلبت وحنلا ىف ىرخأ تافنصم ىوس ىراخبلا حيحص لكشم بارعإو ةيلوزجلا حرشو
 حورش هلو 78٠ ةنس ىفوتملا دمحم نب ىلع '''عئاضلا نبا هرصاعي ناكو .نيثالثلا وحن
 ةمئآ ةقاخو .ىجاجزلل لمجلاو ىسرافلا ىلع ىبأل حاضيإلاو هيوبيس باتك ىلع ةفلتخم

 ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا عئاضلا نبا ذيملت فسوي نب دمحم '"!نايح وبأ سلدنألا ىف وحنلا
 ىباتكو هيوبيس باتك ىلع حورش هلو نييرصملا ةاحنلا نم ليج جرخت هيدي ىلعو 0
 باتك وحنلا ىف اضيأ هلو ,ليهستلا هباتكو كلام نبا ةيفلأو عتمملاو برقملا :روفصع نبا

 لوقيو «نيدلجم ىف |رصتخم هل عنصو ,تادلج ةتس ىف لحنلا لسع ىأ بّرضلا فاشترا

 ىصحأ الو عمجأ الو نيباتكلا نيده نم مظعأ ةيب رعلا ىف فلؤي م» :ةيغبلا ىف ىطويسلا

 .«ةأحنلا نيب فالخلل

 نرقلا ةياهن ىتح تلظو .ةيب رعلا ةغالبلاب سلدنألا تينع ةغللاو وحنلا مولع بناجبو
 تاباتك ىلع فرعتلاو ةئشانلل ةيبدألا صوصنلا ةياور ىلع كلذ ىف دمتعت ىرجه لا عبارلا

 بابكالل ةئشانلا اوعفدي نأ كلذ ءانثأ ىف نوبدؤملا عاطتساو ,ىبرعلا نايبلا ىف ةقراشملا

 مط تماقتسا قتح رثنلاو رعشلا نم هيعرفب ىسابعلاو ىمالسإلاو ىلهاجلا بدألا ىلع
 :نيمان "ايانكو .ءارعش "انوضيضاو ءنيرفلا :ةانبلا ضتافخ نو ريثك لثت ىتحو مهتنسلأ

 زتعملا نباو ةبيتق نباو دربملاو ظحاجلا تاباتكب نوفتكي اولظ مهنا - حوصضوب -ودبيو'

 نع نيديعب - ادامآ - اولظ كلذبو ةغالبلا ىف ىبرعلا هاجتالا باحصأ نم مهبارضأو
 ةغالبلا نم ذختي ناك ىذلاو '”ديدجتلا ىف ىلاغلا ددجملا ىغالبلا هاجتالا ىحانم'

 .ةيبرعلا ةغالبلل ريياعم - وطسرأل رعشلاو ةباطخلا اباتك اهلثمي اك - ةينانويلا .

 ىكبسل ةيعفاشلا تاقبط كلام نبا ىف عجار (0١
 تاقبطو 777/7 تايفولا تاوفو "07 ,«8/6

 ةرهازلا موجنلاو ”١8٠/7 ىرزجلا نبال ءارقلا

 بهذلا تارذشو 07 ص ةاعولا ةيغبو ”5”/ال .

 امو 7١5 ص ةيوحنلا سرادملا انباتك قو 0
 ,ةيوحلا ةقارآل .نضوعت اهم
 ةيغبو ٠7١/4 ةطاحالا عئاضلا نبا ىف رظنا (؟)

 ١8". ص ةيوحنلا سرادملاو ”55 ص ةاعولا

 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط نايح ىبأ ىف عجار ()
 299/9 ةطاحالاو 786/7 ءارقلا تاقبطو 6

 'تاوفو ٠١7/4 رجح نبال ةنماكلا رردلاو

 ,ةيفيو ١87 ص ناينطا تكنو  هالرتا# تايفولا
 سرادملاو ١55/5 تارذشلاو ١7١ ص ةاعولا
 ظ .اهدعي امو 5١٠١ ص ةيوحنلا

 : ةغالبلا انباتك هقباسو هاجتالا اذه ىف رظنا (4)

 .517-11 ص فراعملا راد عبط خيراتو روطت
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 دي نم طقس اهدحأ هيبشتلا نع ناباتك ىرجملا سماخلا نرقلا علاطم ىف اناقليو

 نيسحلا ىبأ نب دمحم نب ''0ىلعل «ةيسلدنألا راعشألا نم هيبشتلا ىف دئاوفلا» همساو نمزلا

 ءارعشل تاهيبشتلا نم تاراتخم ناك هنأ ىلع همسا لديو 2٠ ةنس نم ابيرق ىفوتملا

 نبال «سلدنألا لهأ راعشأ نم تاهيبشتلا باتك» همساو ,هتلكاش ىلع ىناثلاو .سلدنألا

 ,ةفسلفلاو قطنملا لهأ نم ناكو 2٠١ ةنس ىفوتملا ببطتملا دمحم هلا دبع ىبأ ''!ىناتكلا

 ابطابط نبا عنص ام وحن ىلع ةيملع ةسارد تاهيبشتلا كلت ةساردب نعي مل كلذ عمو

 ثيح نم هيف هيبشتلل هميسقتو «رعشلا ""رايع» باتك ىف 7 ةنس ىفوتملا ىقرشملا

 ىنع امنإ ءبيكرقلاو ةئيهطلاو نوللاو ةروصلا ثيح نمو ىنهذلا ىونعملاو ىسحلا ىدامل

 ءاباب نيتس نم رثكأ ىلع ةعز وم ىهو .هنمز ىتح نييسلدنألا ءارعشلل ةراتخم تايبأ 00

 عبتأو ,ضايرو راطمأو حايرو بكاوكو موجنو ءامس نم ةعيبطلا فصو ىف باوبأب اهلهتسا

 ىاسنإلا لامجلل باوبأف مهتالآو نينغملاو ءانغلاو رمخلا فصو ىف باوبأب باوبألا كلت

 عطق لثم نم ةعيبطلاو ناسنإلا نيب عارصلا روص نمضتت باوبأ مث .هرعاشمو بحلاو

 لصتي امو برحلا ىف ناسنإلاو ناسنإلا نيب عارصلا كلذكو ناويحلا ديصو راحبلاو زوافملا

 .ءانفلاو ةخوخيشلاب ةربعلا عم ةيعامتجالاو ةيدرفلا قالخألا نمو ةراضحلا تالآ نم هب

 ىلعو .سلدنألا ءارعشل ىناتكلا نبا ىأر ىف ةفيرطلا تاهيبيشتلا كلذ لك ىف ضي

 ىريمحلا بيبح نب ليعامسإ ديلولا ىبأل عيب رلا فصو ىف عيدبلا باتك باتكلا اذه ةلكاش

 64١ ةنس نم ابيرق اماع نيرشع وحنب ىناتكلا نبا دعب ىفوتملا '*”تيبحب بقلملا

 ىنعت امنإو ءىحالطصالا ىغالبلا هانعب عيدبلا ىنعت ال ناونعلا ىف عيدبلا ةملكو ,ةرجهلل

 عيب رلأب لصتي امم هرصع لهأ نم نييسلدنألل رثنلاو رعشلا نم نسحتسملا فرطتسملا

 نم هيف مل ل» باتكلا ةمدقم ىف لوقي اك .قرشملا لهأ ىلع نويسلدنألا هب قوفتيو

  قرشملا لهأ موقي ال ام هيبشتلاو ليثمتلا نسحو قئارلا عادتبالاو قئافلا عارتخالا

 نوقوفتي مهنا اما ؛ةعيبطلاو عيب رلا فصو ىف ةعيدب راعشأ نييسلدنألل اقحو .«هيف مهماقم

 )١( ةفاقثلا راد عبط) هباتكل ئديمحلا هياتك مساو نيسحلا ىبأ نبا ىف عجار ببيروت(.:  0
 "١١. ١60 مقر ةلصلاو  88٠مقر سمتلملا ةيغبو ١١17 ) )5هيبشتلا نع انثيدحو باتكلا اذهل انليلحت رظنا

 ص غخيراتو روطت :ةغالبلا باتك ىف ةرهاقلاب سنؤم نيسح ةعبط ءاريسلا ةلحلاو

5,. 
 لصفلا هتمح رثو هرداصمو بيبح قف رظنا 6

 قيقحتب طابرلا ىف رشن عيدبلا هباتكو .سماخلا دعاصل ممألا تاقبط ىناتكلا نبا ىف رظنا (0)

 هللا دبع .د قيقحتب ةيدوعسلا ىفو سيريب ىرنه 2 ةعبيصأ ىنأ نباو نحب لجل نبا 118.

 فالس هقيقحتل سابع ناسحإ روتكدلا ةمدقمو 24١ ص



 اع

 ىمورلا نبا ميتين نم وكي نأ ةقراشملا ىفكيز .رظن ىلإ جاتحي لوقف ةق ةقراشملا ىلع اهيف
 ةيرثنلاو ةيرعشلا هتاراتخم هباتك ىف ىريمحلا درويو .عيب رلاو ةعيبطلا فصو ىف عدبم ربكأ

 بابو ةراهزا تصر نات بابو هنيحايرو عيب رلا فصو ىف هلعج باب : ”ناوبا ةثالث ىف
 امدقم هلوق لثمب عطقلا ضعبل ه هركذ عفشيو .ةدح ىلع ةدرفنم ةرهز لك فصو ىف ثلا

 نسحو هيبشتلا ديج نمو» :هلوقو «فصولا بيجع ىف فصرلا بيرغ نمو» :ا
 تاريبعتلا هذه لثم ىلتو .«لختتنملا مالكلاو لحتنملا رحسلا نمو» :هلوقو «ليثمتلا
 رعشلاو رثنلا نم تاراتخم باتك - هقباس لثم - كلذب باتكلاو .ةيرعشلا تاعوطقملا
 ىنعت نكت مل فئاوطلا ءأ رخأ رصع ىتح نسلدنآلا نأكو .ةغالب باتك سيلو نييسلدنألا
 ىلع انب رم امك تبكأ دقو .ةيرعشلا تاراتخملا ضرعب ىنعت تناك امنإ ,ةغالبلا ىف ةباتكلاب
 تاراتخمب ىنعت رصعلا رشناوأ ف تزحلاو نييسابعلاو نييمالسإلاو نيلهاجلا نيواود

 لقن امم ناكو ,ةغالبلا ىف ةقراشملا تاباتك نم اهيلإ لقن اب ةيفتكم ,مهسفنأ نييسلدنألل
 ةسارد هيفو 217 ةنس ىناوريقلا قيشر نبال هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا باتك مهيلإ

 ةراعتساو هيبشت نم ةينايبلا روصلا هدنع مضت ىهو هتانسحمو عيدبلا نونف نع ةلصفم
 دج نأ هوجولا ضعب نم كلذ ىلع لدي ءسردلاب هيلع اوفكع مهنأ ودبيو .ةيانكو زاجمو

 نايب عم هل اصيخلت عنصي ةرجهلل 040 ةنس ىفوتملا 0 ا
 .هيف طالغأ

 لوقلا لّصفو ةيغالبلا ةباتكلا بيلاسأ ثحابمب ىنع نييسلدنألل باتك لو ناك اميرو
 ىفوتملا روفغلا دبع نب دمحم مساقلا ىبأ ''ىعالكلل مالكلا ةعنص ماكحإ باتك اهيف
 نع اطوصف ىف ثدحت ةمدقم ىف هباتك لعج دقو ءىرجطلا سداسلا نرقلا فصتنم ىلاوح

 باب :نيباب ىف لوقلا ضافأ مث رعشلا ىلع رثنلا ىلعي ىضمو ءالعلا ىبأل هتاكاحم نم روص
 زاجيإلا نع لصفم ثيدحب هل مدق مالكلا بورضب هصخ بابو ءاهبادآو ةباتكلاب هصخ
 ىلإ ذفن هنأ فيرطلا نمو .ىناعملا ملع باوبأ نم ريبك باب وهو .ةاواسملاو بانطإلاو
 ةقراشملا دنع هدعب كلذ عاشام وحن ىلع بانطالاو زاجيإلا نيب ةطسوتملا 0

 زاجيإو رصق زاجيإ ىلإ زاجيإلا ميسقت ىلإ ذفن اك187ةنس ىفوتملا كلام نب نيددلا“ ازدب
 اهنأل ةيعيدبلا تانسحملاو ةينايبلا روصلا ىف ثيدحلا نع لدعي نأ ىأر هنأ ودبيو .ءفذدح

 دمحم قيقحتب توريب عبط مالكلا ةعنص ماكحإ هباتك .110 مقر ١91١ ص ةلمكتلا عجار )١(

 ظ .ةيادلا ناوضر رابألا نباو "59 ص حمطملا ىعالكلا ىف رظنا (؟)

 ١0". ص خيراتو روطت ةغالبلا انباتك رظنا (') اةمدقمو 5917/١ برغملاو ١87 ص ةلمكتلا ىف



 ةيباتكلا ىف بولسألا عاونأل الوصف درفأف «قيشر نبا دنع انفباو ةقراشملا دنع اثحب تلتق ئ

 الا سو .لانلاو ,عاجسألا نم ىلاخلا وهو لطاعلا بولسألا :ةعبس هدنع ىهو

 وهو عصرملاو ,عيدبلا تانسحم حشوملا عوجسملا وهو عونصملاو ,ةينايبلا روصلاو عجسلاب

 وهو نغم او 3 ةيوبنلا تيا ةينآ رمل تايآلاو ا 2 رابخألاب ىلخ م

 00 0 تيقن اننا هسا حبصأ امأكو ,ةيلاتلا ةليوطلا ةعجسلا ىف اهتنيرق

 حاف ناو مالك مالكلا نمو: ليهو حال نإو مالس مالسلا نمو » : لثم عو رفو ناصغأ

 ظ باتك ةلكاش ىلع ةيرثنلا لمحلا ةيرعشلا تايبالا هيف تقف أم وهو لصفملاو «اربنع

 ,عونلا اذه نم ةروهشم .ةلاسر ىنادمطلا نامزلا عيدبلو ءالعلا ىبأل ليبسلا ىقلم

 وأ نيتهج نم اهسفن تابلكلاو تاملكلا روطس هيف أرقت ام وهو عدتبملا عباسلا بولسألاو

 ثدحتي كلذ لك نم هغارف دعبو .لامج الو نف اهيف سيل ديقعتلا نم ةروص ىهو .رثكأ

 . تاياكحلاو تاماقملاو لاثمألاو مكحلاو بطخلاو تاعيقوتلا نم ةباتكلا نونف نع

 2 ,ةفلتخملا رثنلا نونف نع ةضافإب دقان اهيف ثدحتي ةرم "ا ىهو ,تافلؤملاو تاقيثوتلاو

 .باتك هلو 014 ةنس ىقوتملا داس فار ا راق ناكو

 اهلعجو نونف نم بتاكلاو رعاشلا هيلا جاتحي ام هيف عمج ,بابشلا ناعيرو بابلألا ناحير
 هذه نم ةعبارلا ةبترملا سلدنألاب ةغالبلا ثحابم نع انثيدح ىف انمهتو بتارم ةعبس ىف

  طورش نايب ىف بهسأ اهيفو .ةعانصلا ءاشنإو ةغالبلاو ةحاصفلل اهلعج ذإ بتارملا

 ءاهريغو ةلظاعملا نم مالكلا بويع نع هثيدح ىف ظحاجلا نمو هنم دمتساو «ةحاصفلا

 ا كر يحل و يول عيدبلا عاونأ نع ثدحتيو :

 .ةعانصلا رسو ةرضاحملا ةيلح

 ف 0 ةغالبلا ىرنف ل 0 نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف ىضمنو

 اهصخليف .رطسرأل رعشلاو ةباطخلا ا ىباتك 55007 ءر نبا دنع ةفسلفلاب سلدنألا ]

 ظ الاب صاخلا تالا مست ىف حضتي ام دحت لع ىلا شا بأ ديف غالب.

 *ةلمكتلا ىق رابألا نبا يعول ىف مجار- ()
 الرا برقم هيو مقر
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 .,ةيانكلاو ةراعتساللاو ةيوتتلا 4 : ةفو رعملا تايبلا ملع تناونا ف ثيدحلا لصفي هيف وهو

 رذحيو .اهتئيب نم ةدمتسملا اهتاهيبشت ةمأ لكل نأو هتاودأ نع هيف ثدحتيف (")هيبشتلا امأ
 ' مليو ,ةسناجتم ءايشأ نيب دقعني نأ ىغبني هيبشتلا نأ اظحالم ةيبانلا تاهيبشتلا نم
 نأ - وطسرأب ارثأتم - ظحاليو ةراعتسالا نع ثدحتيو ,ةبكرملا ةيليثمتلا تاهيبشتلاب
 نم ةفلتخم اروص ص رعبو ,هيبشتلا ىلع - ةيحيرصتلا لثم - موقت ال ةينكملا ةراعتسالا

 ةأرما فصو ىف لئاقلا لوقك احبقو انسح توافتت ةينايبلا روصلا نأ ظحاليو .ةيانكلا
 نيب - هيأر ىف - ناتشف .ديلا ةيومد اهنإ رخآ لوقو ديلا ةيدرو اهنإ ءانحلاب ديلا ةيوضخم
 ةعرابلا نايبلا روص نأو .ةيقيقحلا تاريبعتلا ىف نايبلا توافت اضيأ ظحاليو ,نيفصولا
 .دشر نبا دعب نويغالبلا هنم دفي مل كلذ لكو .ةضبان ةيح لب .ةمأات دهاشم ضرعت

 رعشلا ىف لبقت اهنإ لوقيو ةغلابملا نعو ةلباقملاو قابطلاو بانطإلاو زاجيالا نع ثدحتيو
 لبق عنص دق انيس نبا ناكو .ةبيرغلا ظافلألا اهلثمو ءلئاسرو ةباطخ رثنلا ىف لبقت الو
 حبصأ ثيحب ,هحرشو هصيخلت ةداعإ ىلإ دشر نبأ دمعف ؛ ,رعشلا باتكل اصيخلت دشر نبا
 را يبل صوب ميسا ناتكلا اذه ىف هلمع

 هياتك ف سلا |رئأتم انعام ماع ىبأ ديع ةينكملا :ءاهنالل ةلثمأ صرعيو .ةسيسخلا

 ىف ةلماكتملا روصلا وأ ةروصلا ةركف ىلإ دوعيو .ىرتحبلاو مات ىبأ نييئاطلا نيب ةنزاوملا
 سانجللو ةيانكلل صرعو .ةايحلاو ةكرحلاب ةلفاح ةيح دهاشم روصي امم ثالث وأ نيديب

 دح ىلإ جرخت ىبلا رعشلا ف ةغلابملا مجاهو ,ريظنلا ةاعارملو قابطللو صقانلاو ماتلا

 عفتني ملو .ةقيقحلاو عقاولا نم لصأ ىلع دمتعت ىتلا ةدومحملا ةغلابملا فالخب .ةلاحتسالا
 هَ ةقيقدلا هتاظحالع هذعب ةويغالبلا

 211111001 ا
  «ىفاوقلا مظن ىف ىفاولا» : ىمسي «,ةيروميتلا ةبتكملا ىف طوطخم باتك هلو .ةرجهلل

  هضارغأو رعشلا لمعو .مهتاقبطو ءارعشلاو .رعشلا لضف ىف املوأ ءارجأ ةعيرا قاوقو

 )١( :انلاقم ةيغالبلا دشر نبا ءارآ ىف رظنا 2 )١( ىف هتججرت ىدنرلا ءاقبلا ىبأ رداصم ىف رظنا '

 ' :هباتك ليلحت رظناو "88 ص عبارلا لصفلا نم نيعبرألاو قاتلا :ءزحلا قادشر نبا دنع ةغالبلا الوافى 

 ص ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلحم ١9. روتكدلل سلدنألا ىف ىبدألا دقنلا خيرات باتك ىف ةكرحلا ىف عجارو

 ص (توريب عبط) ةيادلا ناوضر دمحم خيرات باتك سلدنألاب نيلاتلا اهمالعأو ةيدقنلا 178
 قيس وباب تيدنكلا هرئات :ظحتل دقو اهدعب اان سابع ناسحإ روتكدلل برعلا دنع ىبدألا دقنلا 1

 ص سابع ناسحإ .د عجارو ةدمعلا هباتك افينافي اامو) 1106 نق 088.
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 رعشلا نساحم ىف ىناثلا ءزجلاو ,ةدمعلا هباتك ىف قيشر نباب هيف رثأتي وهو .هبادآو وبديعه 

 ىف ناقلا هولا كو فلو زعشلا هنن ل عبارلاو ءءارعشلا تاقرس ىف ثلاثلاو ,هيناعمو

 روصلا هيف لوانتي ذإ ,ةقراشملا دنع ةفورعملا ةغالبلا ثحابمب حوضو ىف ىقتلي باتكلا

 اهيلا فاضأ دقو ,ةيعيدبلا تانسحملا لوانتي ابك ءامهريغو ةراعتساو هيبشت نم ةينايبلا

 سينجتلاو ةلباقملاو قابطلا تانسحملا نم هنع ثدحت ام مهأ نمو .انسحم نيثالث وحن

 قيشر: نياب زئاتي كلذ لك قوتقلاتلاو عيصرتلاو ميهستلاو ميمتتلاو نيمضتلاو ريدصتلاو

 ,ةغالبلا مولع ىف ةلقتسم بتكب سلدنألا ىف ىدنرلا دعب ىقتلن (ملقو .ةدمعلا هباتكو

 .ةقراشملا» هبتكي. "ام لع :اهنف شيف .نأ .فضترا اننأكو

 وحن ىلع ىرجملا سماخلا نرقلا ذنم سلدنألا ىف طشنت ةيدقنلا تاباتكلا تذخاو

 ةرجهلل 451 ةنس ةبطرقب ىنوتملا ديهش نبال عباوزلاو عباوتلا ةلاسر ىف حضتي ام

 نحنو .ةيدقنلا ءارآلا نم ريثك اهبو ريخألا لصفلا ىف '''ةلاسرلا هذه ىف لوقلا لصفنسو

 نيمئاقلا ةأاحنلاو تيوقللا نأ ىلإ هباهذ كلذ نمف ءاه ماسب نبا بيترتب ةبترم اهقوسن

 مهخيش هتلاسر ىف مجاهيو ميلعتلا اذه ىلع مايقلل نوحلصي ال نايبلا ةئشانلا ميلعت ىلع

 ,ىبدألا قوذلاو عبطلا لوقي امك وأ ةيبدألا ةكلملا هيأر ىف نودقفي مهنأل ,ليلفإلا نبا

 تاللكلا ىف ودبت تابارقو ااه فو رحلل نإ » : : الئاق هقسن لامحو ما ةعورب هونيو

 .«ةبحصلا تنسحو ةفلألا تباط بيرقلا بيرقلا جانو بيسلا بيصتلا نواحي اذا

 لب ءاهيف قرغي ال نأ رعاشلل ريخلا نم ىريو تاسانجلا كا تأ هلك ظعذابو

 ةقيقدلا ةيفخلا ىناعملا نيب عمجلاو ةهيدبلا نسحو عبطلاب ديشيو ,لادتعالا ىحنم وحني

 حصنيو ءضعب نم مهضعب ىناعملل ءارعشلا تاقرسل ضرعيو .ةنيبلا ةعصانلا بيلاسألاو

 قودلا ةفاهر هدنع ائاد سحنو .هتغايص نسحي نأ هريغ هيلإ هقبس ىنعم ذخأ اذإ رعاشلا

 هونيو «ةغالبلا بتارمل هدعب مزح نبا ضرعيو .ىنفلا لاجلاب ساسحإلا ةقدو ىبدألا

 ةعاربلاب هوني اك ظحاجلا ةغالبك نيفقثملا ةماع دنع ةفولأملا ظافلألا نم ةنوكملا ةغالبلاب

 ظ قارغإلا ف ىنببم رعشلا نإ لوقيو ةديعبلا ةقيقدلا ىناعملا داريإ اهب دصقيو رعشلا ىف

 .ةفلابلاو

 ْ هول اهيفو .هناويدل هتمدقمو ةجافخ نباب ىقتلنو ىرجهلا سداسلا نرقلا ىلإ ىضفو

 ,دنع ىبدألا دقنلا خيرات هباتك عجارو 111/١ ىف هتمسرت ديهش نبا ءارآو ةلاسرلا ىف رظنا )١(
 9 يف ديرعلا" نتاع ناسا ه عمقا ماضي زوبك نعل"
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 ئ ةقرلا نأ عم لزغلا ىف ىتح ةلازجلاب مهكسمت هرصع داقن ىلع بيعيو رعشلا ىف لييختلاب

 - ىضرلا فيرشلاو ىروصلا نسحملا دبع رعش ىف ظحالي ام وحن ىلع هيف ةنسحتسم
 ' اهل ضرعنس تاماقم هلو نييوغللا نيب هركذ رم ىذلا ىنوكرتشألا هرصاعي ناكو .رايهمو
 رعشلا مالعأ ىلع ةعيرس اماكحأ ردضي هتاماقم نم نيتماقم ىف هارنو عضوملا اذه ريغ ىف
 اهيف سيلو ةقراشملا دنع دقنلا بتك ىف ةروثنم ماكحأ ىهو .رايهم نمز ىتح ىقرشملا
 نم «ةريزجلا لهأ نساحم ىف ةريخذلا» :مخضلا هباتكب ماسب نبا اناقليو .ةديدهج تارظل.

 ةرثك نايبب اهيف ءارعشلا مجارت ظتكت ةيناثلا هتادلجم تاحفصو «باتكلاو ءارعشلا
 ثا ريوشقل هبباو ةسارد مهتفي كلذبو ,ةقراشملا راعشأ ىف ةثوثبملا ىناعملا نم اوذخأ ام
 نمضي نم ىلع '''لمحي هارنو .هتليخأو هروصو ىقرشملا رعشلا ىناعمل را ءارعش
 .ءالعلا ىبأ ىلإ بسن امم ةيداحلإ ناعم ضعب وأ ىبنتملا لثم ةيفسلف ظافلأ ضعب هرعش
 ىذلا ىعالكلا دنع اناقليو .ةظفاحملا هتعزن دكؤي ام ةديعبلا تاراعتسالا ىلع لمحي ابك
 عرجو ةوطب هنأ ريغ بيطلا ىبأل راصتنالا مساب هل باتك نييغالبلا نيب هنع انثدحت

 ْ: .قيقدلا هأنعم رعشلا نم مكحلاو ظعاوملا رعش بابلألا ناحير هباتك ىف ىنيعاوملا 7

 ءىش هنم محتلا القو ,ةقراشملا دقن ىلع زكتري ناك ىدقن طاشن نم انمدق ام لكو

 ١ نع ,وطسرأل ةباطخلاو رعشلا ىاتك ىف نانويلا نع لقن امو ةينانويلا ةفسلفلاب بوشملا دقنلاب
 سنوتب ىفوتملا ىنجاطرقلا ''مزاح وه رخأتم دقانل كلذب ىسلدنألا دقنلا ظفتحا امناكو .

 نبأ لباقي ىسلدنألا دقنلا ىف وهو ىميلعتلا رعشلا باحصأ نيب هل مجرتنسو 7484 ةنس
 ةنجاطرقب - أشنو - مزاح دلو دقو ,نرق وحنب هقبس ىذلا ةيسلدنأالا ةغالبلا ىف دشر

 لظ ىف شاعو برغملا ىلإ - مورلا رجح ىف تطقس نيح - اهنم رجاهو ,سلدنألا ىقرش
 ةنع طقس: ةئابوألا جاربب و ءاغلبلا جاهنم» ىمسي باتك دقنلا ىف هلو .ةيصفحلا ل

 مالكلا را هقرطو ءادألاو ةءآةوناو لوقلا - ةققحم ركذ (ى - لوانتي ناكو لوألا همسق
 ٠ ثحب ىف قمعتتو همظن ةقيرطو رعشلا ةعانص لوانتت ماسقأ ةثالث هنم تملسو ءنيعماسلا ىف

 يييناوبا :ةعيزرا َلَع عروب ةنولثلا ماسقألا هده سلا .بولسألاو ناضاوب تاع
 .اهنم لكل راتخا لوصف نم فلأتي جبنم وأ باب لكو جبنم مم مسابا ابنم الك 5. 6

 'نيببيبحلا دمحم روتكدلا هققحم ةمدقم ةيدقنلا 20 ناسحإ.د قيقحت اهدعبامو 2/4/١ ةريخذلا )١(
 ْ يرغلا دنع ىبدألا دقنلا خيرات رظناو ,ةجوخلا .اهدعب امو 0١7 ص سابع
 094 ص ناسحإ روتك دلل ةناوأو هرداصمو ءاغلبلا جاهنم هباتك ق رظنا 5(
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 تالالدلاب فرعملا ىنعي انيب اهلاغ ةيقطنملا تاغيرفتلاب ملعملا يو ,فرعم وأ ملت مسا
 تابلك هيف رئانتت لصف لكو ءادصقم ىأ اّمأَم اهاس تاظحالم متخي لصف لكو ,ةيسفنلا

 ققخ نقو .ةيئزج ةركفل طسب ريونتلاو ,ةيعرف ةركفل طسب ةءاضإلاو ءريونتو ةءاضإ '

 اديدس ايملع اقيقحت باتكلا نم ةيقابلا ةثالثلا ماسقألا ةجوخلا نب بيبحلا دمحم روتكدلا

 هباتك ليلحتو هتافنصمو هتايحو مزاح ةايح رداصم هيف لوانت ميق ىملع لخدمب اهل مدقو

 .ةيب رعلا دقنلا بتك نيب هتلزنمو هتازيممو ]

 :ناتريلا دنع ايهدعا قر: ىرعلا نع ةضؤليلاو قتلا ىعارت نيب جزمي هباتك ىف مزاحو

 ءتارم عبرأ نييبتلاو نايبلا بحاص ظحاجلا ىبرعلا دقنلاو ةغالبلا باحصأ نم ركذ دقو

 دقن بحاص ةمادق ركذ نم رثكأو ارارم ةعانصلا رس بحاص ىجافخلا نانس نبا ركذو

 نع هباتكل انيس نبا صيخلت لالخ نم وطسرأ ىلع مهيف لّوعف نانويلا امأو .رعشلا
 راشأ امك ةرم ةرشع عبرأ باتكلا ىف هيلإ راشأ دقو ءافشلا باتك نم عساتلا نفلا ىف رعشلا

 ' ءاج ام رعشلا ةعنص ليصافت نم ركذ هنأب حرصيو «نيترم باتكلل ىبارافلا صيخلت ىلإ

 ليواقأ نم هدنع ءاج امل احراش دعي هباتك رثكأ ىف وهو .هنع ةصاخ انيس نبا دنع

 «سانلا لابعأل ةاكاح رعشلا نأ ؛ةروهشملا وطسرأ ةركف هيلع ترطيس دقو .وطسرأ

 الاعفأو الابعأ لئمت اهنأو هيف ةاسأملاو ىنانويلا رعشلا نع ثدحتي ناك هنأ هنع باغو

 ىف ةركفلا هذه ةرطيس عمو .ءايشألا هيبشت ىه ةاكاحملا نأ نظي كلذ هلعجو .سانلل

 ىناثلا مسقلا ىف وهو .رعشلا نع ةقيقدلا ةريصبلا ءارآلا نم ريثك ىلإ مزاح ذفن باتكلا

 فرصتلاو ىناعملا ىف لييختلا ىلع همايقو رعشلا ىف ثحبي هباتك نم ةروشنملا ماسقألا لوأ
 ىناعملا نم اهمئالي ال ام رعشلا ىناعم نع اعفاد سوفنلا ىف اهريثأتو اهبالتجا قرطو اهيف
 لمع لكل ىغبني ام نايبو اهفيلأت هوجوو مهيناعمل ءارعشلا ءاقتنا ةقيرط نايب عم ةيملعلا
 نع ثيدحلا نم نييب رعلا دقنلاو ةغالبلا ىف هآر امب ملأو .ثعاوبو تاودأو تآيهم نم ىنف

  ةراثإ نم رعشلا ىف دبال هنإ لوقيو .عيرفتلاو ريسفتلاو ميسقتلاو ةلباقملاو ةقباطملا
 ىلع هئاوطنا نم هيف ةغلابلا ببسب لاقي ام رعشلا نع ىفنو «ءبجعتلاو بارغإلا

 هبنيو ,نيقيلا عاقيإ نظلا عاقيإ ىلع ةمئاقلا ةباطخلا م اهدنا رثكا هثإ لوقو :يذكلا

 مسقلا ىفو .برعلا نم دقنلاو ةغالبلا ءالع ءارآب هونيو .هيبشنلاو ةراعتسالا ةيههأ ىلع

 اهضيراعأو اهمادختساو رعشلا نازوأ ىنو اهتاموقمو ةيرعشلا ةكلملا ىف ثحبي ىلاتلا
 نم لا ىف ديال هنإ لوقيو ,ةيرعشلا ضارغألا عم اهبسانت ىدم روصي نأ لواحيو

 رعشلا مسق ريخألا ملا ىفو .هدئاصق ىف مكحملا هعينصو ىبنتملاب ديشيو اهئازجأ طبات
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 رايهمو ىضرلا فيرشلاب هونو ىبرعلا رعشلا تاعوضوم نع ثدحتو ىلزهو ىدج ىلإ
 ىبأو ىبنتملاو ىرةحبلاو زقعملا نباب هونو ةيرعشلا بيلاسألا نع ثدحت اى .ةجافخ نباو

 بعصت هنإو ةبعص دقانلا ةفيظو نإ لوقيو ىموزخملا ديعس ىبأو كاحضلا نباو ماق '

 مزاحو .حضاولا هدرفتو هزايتما مهنم لكلو نيزاتمم اوناك اذإ الإ ءارعشلا نيب ةلضافملا

 .ريبك دقان هدعب اهيف رهظي ملف «سلدنألا ىف ىدقنلا طاشنلا متتخي
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 ءالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع

 رقما دمت نركلا نازقلا“ حم اروصب ةتففانلا : نظم سلدنألا 4 نوبدزلا .دحأ
 ناك للا نسبت ف ىتاقلا ةينفؤملا خلوه لئاوأ ىف. ناك هنأ انبي رمو :كاته قوملسملا
 انركذو ةرجهلل ١١8 ةنس سلدنألا ىلإ لخادلا نمحرلادبع لوخد لبق ةئشانلا بدؤي

 ةعبسلا ءارقلا دحأو ةنيدملا لهأ رقم عفان نع ذخأ دقو ملعلل ابلط قرشملا ىلإ لحر هنأ

 هنبا ناكو ءسلدنألا ىلإ - ىديبزلا لوقي اك - اهلخدأ نم لوأ وهو .هتءارق نيروهشملا
 وبأ ىزاغلا نب هللا دبع رصاعي ناكو ,سانلاو ةئشانلا - هدعب - اهب ٌىرقي هللا دبع
 ىديبزلا لوقيو (ه )١80-7١5 ىضب رلا مكحلا ءانبأ بدؤم هللا دبع نب دمحم هللا دبع

 ىرصملا لصألا ىطبقلا ديعس نب نامثع شرو نع اهيف ذخأ قرشملا ىلإ ةلحر هل نإ
 نع برغملا ىف عيشت تذخأ اك سلدنألا ىف ةءارقلا هذه عيشت تذخأو .هتءارق عفان ذيملت

 لاوط رخآ ىلإ نيح نمو .مويلا ىلإ هيف ةعئاش لازت الو ءشرول نيرخآ ذيمالت قيرط
 ناك ىذلا ىعاضقلا دمحم نب '''هللا دبع لثم ةءارقلا هذهب اورهتشا نم اناقلي رصعلا
 ةنس ىفوت ىتح (ه7151- )50٠0 رصنتسملا مكحلا دهع ىف شرو ةءارقب سانلا رقي

 نم ارفن دجن ىتح سماخلا لئاوأو عبارلا نرقلا ةياهت ىلإ لصن داكن امو ."
 نولواحيو ةقراشملا نع - عبسلا تاءارقلا ةصاخو - تاءارقلا نوذخاي نييسلدنألا

 ا" رمع وبأ وه تاءارقلا ىف اريبك افلؤم ةبطرقب دجن ذإ كلذ ىف مهب نيدتقم اهيف فيلأتلا
 ماشلا ىف اهتمئأ نع تاءارقلا ذخأف قرشملا ىلإ لحر دقو 4٠" ةنس دولوملا ىكنملطلا

 ءارقلا تاقبط هباتكو ١/١ ىرزجلا نبال 401/١. ءارقلا تاقبط )١(

 0 . 7 رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا ىكنملطلا ىف رظنا (؟)
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 ىف داشرإلا باتك بحاص "589 ةنس ىفوتملا نوبلغ نب معنملادبع نع ةصاخو .رصمو

 ةنس ىنوت ىتح اهتساردب ىنعي ةبطرق ىلإ داعو ,ةرهاقلاب نيئرقملا خيشو عبسلا تاءارقلا

 ةيلاط ا نيل" ركبت لطرق هع ىبانلا :قوقن ناكو تطورا فانك اهيف هلو

 ديملت وهو 2:07 ةنس ىفوت نأ ىلإ 5937” ةنس اهزن دنم ىناوريقلا شومحب فورعملا

 ءارقلا فالتخاو تاءارقلا ىف ناكلخ نبا هل دعو ,ىكنملطلا لثم نوبلغ نب معنملادبع
 ركذو عفان ةءارق لوصأ ىف باتكو .ءءازجأ ةسمخ ىف ةرصبتلا باتك اهنم ةريثك فيناصت
 ءارقلا نمو .ءازجأ ةثالث ىف شَرّول ّدملا حيحصت ىف باتكو نيءزج ىف هنع فالتخالا
 لو كفو 107 ديوب ةيط رقع ةولوملا <" كولا :ةعس ند قاذف وردك وبأ كني قنفقملا

 ىلإ نآرقلا اهب ٌىرقي ةبطرق ىلإ داعو اهخويش نع تاءارقلا ذخأو 97 ةنس رصم ىلإ
 اعيرس اهكرتو ةبطرق ىلإ داعو لامشلا ىف ةطسقرس ىلإ ماوعأ ةعبس اهكرت ذإ 207 ةنس
 ةنس ةيناد ىلإ اهرداغ مث ,ماوعأ ةينامث اهب ماقأف ةقرويم ةريزج ىلإ اهنع لحرو ةيرملا ىلإ
 ى ةمثآلا دحا ىهو»:ةرجفلل 484 .ةقس قوت نأ لإ ةماقإ رادو. انكس اهذخعاز الآب

  1153ةاتك انتم. اهواك لوطن. ناس :تانشقنت اوبن دلو :ةمولعو راسو نارتلا

 نايبلا زاجيإ باتك هلو ,روشنم وهو نويسلدنألا لوع هيلعو عبسلا تاءارقلا ىف ريسيتلا
 هدعب اناقليو .فحاصملا طقن ىف مكحملا باتك قشمد ىف هل رشنو ,عفان نع شرو ةءارق ىف
 ءارق مهأو .تاءارقلا ىف ىفاكلا هباتكو 271 ةنس ىفوتملا ىليبشإلا حيرش نب "دمحم

 اهب ىفوتملا ةرهاقلا ليزن هريف نب مساقلا ريرضلا ''”ىبطاشلا مامإلا ىنادلا دعب سلدنألا
 ةنس  091٠اردت هتسردمب نيدلا حالص ريزو لضافلا ىضاقلا هبترو 017 ةنس أطزن

 «تاءارقلا ىف ىناهتلا هجوو ىنامألا زرح» ةديصق هلو .هتاءارقو ميركلا نآرقلا ءارقإل

 اظفح هنمز دعبو هنمز ىف ءارقلا 5 اهيلعو ءاتيب نوعبسو ةثالثو ةئامو فلأ اهتدعو

 هنود ام نيطاشلا :تغوتسا ): :قونلخل نبا :لوقي.«ةريثك حورش اهو ءاريسفتو ةءارقو

 هابنإو ١7/١9 ءايدألا مجعمو 200 سمتلملا
 .572/0 ناكلخ نباو */١” ةاورلا

 ةلصلاو 0077/١ ءارقلا تاقبط ىنادلا ىف رظنا (؟)

 سمتلملا ةيغبو ١١١/١7 ءابدألا مجعمو 8177“ مقر
 نيرسفملا تاقبطو 598/7 ظافحلا ةركذتو 89

 حفنلاو 6١/79" ةاورلا هابنإو ١04 ىطويسلل
3/1 

 د 0

 00 رابألا نبال ةلمكتلا ىبطاشلا ىف رظنا (4)
 ةلمكتلاو ليذلاو ١٠/'؟ ءارقلا تاقبطو ١177

 591/١ ءابدألا مجعمو 048/0 ىشكارملل
 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبطو 7١8 ص نايمطا تكنو

 .7'/50 بيطلا حفنو 07١
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 ىّرجو نيملعتملا نادلولل اهنيقلتو اهظفحب سانلا ىنعو هتديصقب تاءارقلا ىف ىنادلا
 نابع وبا .نسلالتألا داق ةقاقود 6” ادن الاو هيروخملا قاضيا ىف قلد :لع لمعلا

 ةموظنم تاءارقلا ىف هل نإ هريسفت ةمدقم ىف لوقيو .ةاحنلا نيب هركذ رم ىذلا ىطانرغلا..

 ءارقلا نم ُىراق لك ىف اباتك هل نأ هل اومجرت نم ركذيو نيعبرأو ةعبرأو تيب فلأ ىف
 .ةيديزلا مامإ ىلع نب ديز ةءارق ىف اباتك اضياو ةعبسلا

 هيف تاءالمإلاو همسرو هطقن لوانتت ةريثك مولع نآرقلا لوح تنوكت هنأ فورعمو

 .ةفاكشاو. :ةكوستمو هك هيناعم لكشم لوانتت امك ءادتبالاو فقولاو ماغدإلاو .

 لظو مولعلا كلتب ىنعت سلدنألا تلظو .ةفلتخم بتك كلذ ىف ىكمو ىنادلا :نيئراقللو

 .اهيف أوبتك ام انبقعت 0 ثيدحلا انب لوطيو .ةقراشملا لثم اهيف نوفلؤي نويسلدنألا
 كانه هيف فلأ ام مدقأ نمو .زيزعلا 0 نأ اننبحو

 باتكلا وه» :مزح نبا لوقي هيفو ,ةرجهلل 777 ةنس ىفوتملا دلخم نب '''ىقب باتك
 يع وف م ا ال داب لد د سبأ 7 هولا

 ةيقرشملا ريسافتلا مهأ ىربطلا ريسفت قوف هعضي مزح نباو «هريغ الو ىربطلا ريرج
 ىقب دعب ىقتلنو .ىرجحلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف هنمز ىتح ميكحلا ركذلل

 ةطوطخم هنم ريسفتلا ىف رصتخم هلو 599 ةنس ىفوتملا نينمز ىبأ نب هللا دبع نب '''دمحمب
 ىف ةياهنلا غولب ىلإ ةيادطا» :هاس مخض ريسفت افنأ روكذملا ىكلو .نييورقلا ةبتكمب

 دي نم طقسو ءاءزج نيعبس ىف ناكو «همولع عاونأو هريسفتو ميركلا نآرقلا ىناعم
 "ةيطع نبال ريبكلا ريسفتلا ىقب ريسفت دعب سلدنألا هتجتنأ ريسفت مهأو .نمزلا
 هلبق هوبأ ىلوو ,081 ةنس ىفوتملا ةيرملا ىضاق ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم ىبأ
 . .ثيدحلاو ماكحألاب افراع اهبان اهيقف ناكو ءلضفو ملع تيب نم وهف ,ةطانرغ ءاضق

 رم ىلع فيناصتلا عدبأو هيف فيلآتلا نسحأ نم ريسفتلا ىف زيجولا ررحملا هباتكو .

 ل وفي ا هج نع هيفو ,ةمخض تادلجحم ىف وهو .ءاعضاوت زيجولا هأسو :ةتفرالا

 تاقبطو 077 ةيغبلاو ٠١87 مقر .لاوكشب فاو: نوتكذلا قت يودلتم نبا ةمنتفم (]
 سرس

 ىديمحلاو ٠١7/١ ىضرفلا نبا ىقب ىف عجار )١(
 ١18/79 (سابع ناسحإ قيقحت) بيطلا حفنو ١7

 مجعمو 1١1١9 ىبضلل ةيغبلاو 777 مقر ةلصلاو

 .1795 ىبهذلل ظافحلا ركذتو 76/7 ءابدألا

 نباو 057 .ىديمحلا نينمر .ىأ .نبا ىف رظنا (5)

 ئافلعلل قا ولاوب 121 قلل وعلل ربا
 .7//59 نوحرف نباو 8/77١

 دئالقلا ىف حتفلا ةيطع نبا ىف عجار ()
 ةلصلاو ٠١5 ص ىهابنلل ةاضقلا خيراتو ٠١8 ص

 :يوتملاو 810/7 جابيقلا ىف وطرز نيار 1141
7277/1 . | 
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 هريسفت لوادتو ءاهنم ةحصلا ىلإ .برقألا ىّرحتو اهلك ةروثأملا ريسافتلا - نودلخ نبا

 ظ 0 178 هنن رتل: نرخ نيد ؤنالا خلا بيشو "ندا دن لاو تررقملا لهآ هدعت

 نب هع "1 يليرقلاب دفين :ةميعس يع دل قرب نأ ىلا 1 ,عوبطم
 ةنس ىفوت نأ ىلإ انكس ديعصلاب اينملا راتخا ىذلا رصم ليزن  17١هريسفت هلو 00

 نيرشع ىف قفو (نارقلا .ضاوتةتيبلا نم نمضت امل نيبملاو نآرقلا ماكحأ عماج » : ىمسملا

 ريسفت ىف نييسلدنألا طاشن متتخيو ."'هريسفت ىف ةيطع نبا جهن ىلع هيف راس ؛ دل

 ىفامث ىف وهو ةاحنلا نيب هركذ انب رم ىذلا نايح ىبأل طيحملا رحبلا باتكب ميظعلا نآرقلا

 ىوبنلا ثيدحلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا ىف هرداصم هتمدقم ىف ركذيو ,ماخض تادلح

 ةيطع نب قحلادبع ريسفتب ديشيو ريسفتلاو تاءارقلا بتكو مالكلا ملعو هقفلا لوصأو

 ريثك هنأل ةصاخ نيريسفتلا نيذه مهنع ىور نم ركذيو ءىرشخمزلا ريسفتو هنطاوم

 نايببو بارعاإلا هوجوب ةعساو ةيانع هيف ىنعيو ,هريسفت ىف امل ةعجارملاو امهنع لقنلا

 ةنيقغ عبرألا تاهازقلا .لنكي امن اهءازو.انمو عبسلا تاءارقلاب فه اك :ترقلا تاع

 .ةداشلاو

 نب '”'ةيواعم اهيضاقو اهثدح ذنم اعساو انا تيوتا ملعت .ق سلدنألا :تطقتو

 ءاوس ١78 ةنس ىفوتملا حلاص
 نيب هركذ رم ىذلا دلخم نب ىقبب هيف ىقتلنو ءىرجملا ثلاثلا نرقلا ذنم طاشنلا

  هفنصم ثيدحلا ىف هل» :مزح نبا هيف لوقي فنصم ىوبنلا ثيدحلا ىف هلو ,نيرسفملا
 . ةئائالثو فلأ نع هيف ىورف .مهنع هللا ىضر ةباحصلا ءامسأ ىلع هبتر ىذلا ريبكلا
 «دنسمو فنصم وهف هباوبأو هقفلا ءاسأ ىلع ىباحص لك ثيدح بتر مث ءفينو ىباحص
  ىباحصلا هيف ىعاري لبنح نبا دنسم ةقيرط ىلع دنسمو هماكحاو هقفلا ىف فنصم هنأ ىأ

 1 ملعأ ام» :مزح نبا لوقيو اة دلع كو دح لك عمو لَم هلا لوسر نع ثيدحلل ىوارلا

 2 .هخويش ةدوجو هلافتحاو هناقتإو هطبضو هتقث عم كلذ لثم ىلإ دلخم نب ىقب قبس ادحا

 0 عستيو .هلاجر ىو هيف فينصتلا ىف وأ هتياور ىف

 )١( ل نبا ةمدقم 117/7

 نلطويفلل قيرزشملا تاقبظ نيطرتلا قف رظنا (90)
 ىدفضلل .قاولاو + :ة/ ا :نوحرف :ةباو 28 نص

 .60/0"59 بهذلا تارذشو

 ا ةودلخت نبا 1(
 ١4617 مقر ىضرفلا نبا ةيواعم ىف عجار (4)

 ”رابألا قبال ندضلا تحبو الثك: قي سديملألاو
 11/١" ضايع ىضاقلل كرادملا بيترتو 18١ ص

 ةاضقلاو ٠١7/١ برغملاو 2” ص ةيطوقلا نباو

 بيذهتلا بيذهتو ١" ص (اريبير ةعبط) ىنشخلل
 5١1/٠١ (دابآ رديح عبط) رجح نبال
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 فاعض ةرشع مهيف سيل نيناثو ةعبرأو لجر ىتئام نع فنصملا ىف هثيداحأ ىور هنإف
 سلدنألاب ثيدحلا رشتنا هب سبتقملا ىف نايح نبا لوقيو ''«ريهاشم مالعأ مهرئاسو
 ىف - قرشملا ىلإ ناتلحر هلو - 7817 ةنس ىفوتملا حاضو نب ''ادمحم هالت مث .هلصأ اسرو
 راد تراصو ذئموي نم ثيدحلا ىف سلدنألا لهأ عسوتساف» .ةياورلا ةعسو ثيدحلا رشن
 لب .بسحف هتياورو ثيدحلا ىف ةعسلا ىلإ سلدنألا اعفدي مل امهو ' «دنس ندعمو ثيدح
 نب '7تباث امههذيملت حاضو نباو ىقب دعب اناقليو .هللعو هقرط ةفرعم ىلإ اضيأ اهاعفد

 ةنس ىفوتملا ىطسقرسلا زيزعلادبع ١1" ةنس هلبق ىفوتملا مساق هنباو ١7" ىلإ الحر دقو

 ثيدحلا بيرغ ىف باتك فيلأتب مساق ىنعف ,ةبطرق ىلإ اداعو ثيدحلا بلط ىف قرشملا
 بيرغلا باتك نإ مزح نبا لوقيو .هوبأ همتأف همامت نيبو هنيب توملا لاحو «لئالدلا» هامس

 مدقتلاب الإ هيلع زيمتي ال مالس نب مساقلا ديبع ىبأل ثيدحلا بيرغ ىف روهشملا فنصملا
 ىقب ذيملت غبصأ نب مساق عبارلا نرقلا ىف نيثدحملا مهأ نمو .بسحف هقللات دز
 نسبا ام. سنأ .ني»«كلام كيذح بتنا رغباتك هلو 6 ةنس.قوتملا حاضو نباو:دلخم نب
 نعم كوالخلا قا فلا ل وقيؤجهددلسا ىلط فرك نبا دققيو ىتحملا تاكوحباطولا"ق
 ناعيفر نافنصم امهو ("70 ةنس ىفوتملا) نأ نب كلملادبع نب ''ادمحم هرصاعمل كلذكو
 رخآ ىف اناقليو .تافنصملا بتك نم ريثك ىف سيل ام هبيرغو ثيدحلا حيحص نم ايوتحا

 ةنس ىفوتملا سيطف نبا عبارلا نرقلا  20١هظفحب ةلصلا هباتك ىف لاوكشب نبا هونيو
 نرقلا ىف ىقتلنو ."”نيحّرجملاو مهنم نيلّدعملا :ةاورلا ءامسأب هتفرعمو .هللعو ثيدحلل

 عجرن ىتلا سبتقملا ةوذج بحاص "ىديمحلل نيحيحصلا نيب عمجلا باتكب سماخلا
 نرقلا ىف ىوبنلا ثيدحلا بتكل نوفنصملا رثاكتيو .688 ةنس ىفوتملا شماوحلا ىف اهيلإ
 ىف ديرجتلا باتك هلو 018 ةنس ىفوتملا ىطسقرسلا '''نيزر مهنمو ءىرجطلا سداسلا
 دقو ,ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد ىبأو ملسمو ىراخبلا :سمخلا حاحصلاو ًأطوملا نيب عمجلا

 )١( بيطلا حفن ١78/79.

 )١( مقر ىضرفلا نبا حاضو نبا ىف رظنا ١١75

 مقر ىديمحلاو ١0١١ مقر ىبضلاو 11١.
 رشن - ىكم دومحم .د قيقحت) سبتقملا (©)
 5١21 ص (توريب

 شماه ىف امهعجارم هنبا مساقو تباث ىف عجار (4)
 ,"؛ةمقر ىديمحلاو ”/١7١ مفنلا اضيأو 5١ ص
 الاب

 نباو ١79/7 محفنلا غبصأ نبا ىف رظنا (5)

 ٠١58 مقر ىضرفلا

 .ىديمحلاو ١79/7 حفنلا نأ نبا ىف عجار (1)
 .15١؟8 مقر ىضرفلا نباو 48 مقر

 .119 مقر ةلصلا رظنا (0)

 مجعمو ١١١5 مقر ةلصلا ىديمحلا ىف عجار (4)

 نم هب امو 787١/5 ناكلخ نباو 08/1 ءابدألا

 ١7/5". ىدفصلل ىفاولاو رداصم

 4١/. ىبضلاو 574 مقر ةلصلا نيزر ىف رظنا (9)
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 عماج» هباتك ىف ريثألا نبا دمتعا هيلعو قرشملاو برغملا ىف هترهش تود. الأصول«. 

  55 0ةاور باسنأ ىف باتك هلو 047 ةنس ىوتملا ىلع نب هللادبع . اقرا

 علاطم باتك هلو 019 ةنس ىفوتملا فسوي نب 506 01 نبا هدعب ءاجو

 ناكو .ثيدحلا بيرغ ىف ضايع ىضاقلل راونألا قراشم باتك لاثم ىلع هعضو راونألا

 عمجلا باتك هلو 08١ ةنس ىفوتملا طارخلا نباب فورعملا ىليبشإلا "'قحلا دبع هرصاعي

 ىف باتكو ةتسلا حاحصلا نيب عمجلا ىف باتك اضيا هلو ءملسمو ىراخبلا :نيحيحصلا نيب

 ثالثو ىورهلل نيبيرغلا هب ىهاض ثيدحلاو نآرقلا ىبيرغ ىف باتكو ثيدحلا نم لتعملا

 ىف سلدنألاب نيثدحملا مهأ نمو .ىرغصو ىطسوو ىربك : ماكحألا ىف هل باتك نم خسن

 نم ناكو 118 ةنس سافب ىفوتملا دمحم نب ىلع '*”'ناطقلا نبا ىرجحلا عباسلا نرقلا

 كا ركذيو ,ةبطاق شكارمب ثيدحلا ةبلط سأرو هلاجرو هللعو ثيدحلاب ءالعلا رصبأ

 حرف دا .ىسلدنألا :نيتدحملا: ةقاقو .ثيدحلا ىف ةفلتخم فيلآت هل نأ رابألا

 نمض ةيلزغ ةديصق هلو 549 ةنس ىفوت نأ ىلإ ثّدح اهعماجبو قشمد ليزن ليبشإإلا

 نم .هتاورو ثيدحلا لاجر ىف ةفلتخم مجاعم نييسلدنأللو .ثيدحلا تاحلطصم رثكأ اهتايبأ

 7 تاقبط باتك اضيأ اهمهأ نمو .هركذ راملا ىطاشرلل ةاورلا باسنأ باتك اهمهأ

 041 ةنس ىفوتملا ىدنألا زيزعلادبع نب فسوي '''غابدلا نبال ءاهقفلا ةمئأ تاقبطو

 .مهئافعضو ةاورلا تاقثب نيثدحملا فرعأ نم ناكو

 مامإلا بهذم ىلع الوأ هيف دمتعت تناكو ,هتاساردو هقفلا ف بصخ طاشن سلدنأللو

 نيحتافلا برعلا رثكأ ناك ذإ .ةرجهلل ١١7 ةنس ىفوتملا روهشملا ماشلا هيقف ىعازوألا

 مهتمدقم ىفو .هب سانلا نوتفي ءاهقفلا ناكف ءماشلا نم اهيلإ نيمداقلاو سلدنألل

 ىأرب اذخأ - كانه سانلا ىفأ ىذلا وهو ١97 ةنس ىفوتملا هذيملت مالس نب
 هعصعص

 ةركذتو 148 مقر ةلصلا ىطاشرلا ىف عجار )١(

 عبط ) ةيحد نبال برطملاو 607 ىبهذلل ظافحلا

 “٠١1/9 ناكلخ نباو 5١, ١١٠١ (ةرهاقلا

 514 مقر ةلمكتلا ةيقب لوقرق نبا ىف عجار (؟) .

 517/١ ناكلخ نباو

 مقر ةلمكتلا قحلا دبع طارخلا نبا ىف رظنا (9)

 ىف ىشكارملاو ١79/5 ظافحلا ةركذتو ٠6

 61877 تايفولا تاوفو 27 نض :تحفملا

 ١97٠١ مقر ةلمكتلا ىف ناطقلا نبا عجار (5)

 ةعبطلا) ةيعفاشلا تاقبط ىف حرف نبأ رظنا (0)

 ١581/4 ظافحلا ةركذتو ؟6/8 (ةديدجلا

 ةرهازلا موجنلاو 584/6 بهذلا تارذشو

 ظ . 48

 ١١96 مقر ةلصلا ىف غابدلا نبا عجار (1)

 1٠١6 مقر ىضرفلا نبا ةعصعص ىف رظنا (0

 0٠١ مقر ىديمحلاو
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 - دجاسملا ىف لمعلا هب لظو .ةبطرقب عماجلا دجسملا نحص ىف رجشلا سرغب - هذاتسأ
 سنأ نب '''كلام بهذم ىلإ ىعازوألا بهذم نع اهفارصنا دعب '''سلدنألاب ةعماجلا .

 ةافو ىتح ةنيدملا تناكو .جحلل زاجحلا ىلإ ماع لك ىف نولحري اوناك ذإ ,ةنيدملا مامإ
 ايعيبط ناكف بف لك نم ذيمالتلا كلام اهمامإ مؤيو اهمؤيو هقفلا راد دعت 779 ةنس كلام
 ملاعلا ىف ةيّودم ةعمس كلامل ناك هنأ ةضاخمو .نؤيسل دنا ديفالتلا ءالوه..نينت قوكي نأ
 اماشه هنباو (ه1١-8١77) لخادلا نمحرلا دبع نإف اضياو .ىمالسإلا
 ىفأ ذنم نييسابعلل ابضاغم ناك هنأل كلام ىلإ ةلحرلل بالطلا اعفد (ه١18-15)

 هللادبع نب دمحم ةيكزلا سفنلا ةعيابمو روصنملا ةفيلخلا ةعيب نم للحتلاب ةنيدملا لهأ
 اعد نأ نايلس نب رفعج اهيلاو ثبلي لو ١40 ةنس بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا ليلس
 هل اباقع طايسلاب هبرضو هدرجو .ةيكزلا سفنلا ةروث ىلع ءاضقلا دعب ١67 ةنس كلام
 كلامل ناعيشتي اماشه هنباو لخادلا نمحرلادبع - انيأر ىف - لعج ام وهو .'' 'هاوتف ىلع
 ةسامحلا لعشأ امن .هذيمالتو ةفينح ىبأ مهبحاصو نييسابعلا دض هل ةرصن ىهقفلا هبهذمو

 سلدنألا ىلإ أطوملا هباتك لمتو كلام ىلع ةذملتلل نييسلدنألا ملعلا بالط سوفن ىف: ظ

 نكي م نإ - سلدنألا ىلإ هلخدأ نم لئاوأ نمو ,ةبطرق ريغو ةبطرقب بالطلل هتساردو
 :ةلطوقلا' نا لوشن فاوقلاو ةودؤملا نيوااقي ص ىلا سنق نيىىزانلا ”فلعما قعملوا
 هع أطولاب سلدنالا سيق ني ىقاقلا_ له( لخادلا) ةيواعم. قيمر دبع مابا قدا

 :ىدسللا لوقرو' * «ةلؤتم ىبةلضلاب ميلعب ارو كيو امركش هل ناكر نوفات دا رقجو كلاع
 نب يعض عم ازواسم ناك ذإ ءاطع هيمن يس نب ىراقلا لك الا نود فنا
 نب دايز :!'"نوطبش سلدنألا ىلإ اضيأ أطوملا اولخدأ نم لئاوأ نمو .”نارمغ
 لا اطوملا لضدا نم لوا هنأ كاناؤرتلا .ضقب قو 84 هن ىوتملا .نيخرلا دبع

 سلدنألا ةاضق خيرات ةلأسملا هذه ىف رظنا )١(
 0١. ص (ةرهاقلا عبط) ىهابنلل

 ىف ىعازوألا بهذمل ةيقب سلدنألا ىف تلظ (؟)

 ."0/5 ناكلخ نبا ىف كلام ةمجرت عجار )0

 عبط) ةيطوقلا نبال ننبلاةتالا حاتتفا رظنا (4)

 6 ص ءديردم

 ىفوتملا كلام نب ريهز دجن نأ كلذ ىلع لدي .هقفلا
 ىديمحلا رظنا .هبهذم ىلع اهيقف 7١0١ ةنس
 نولدنالا ءاملع خيرات ىف ىضرفلا نباو 0 ص

 18١. ص (ديردم عبط)

 ١0". ص ىديمحلا (4)

 601 مقر ىئضرفلا نبا نوطبش ىف عجار (3)
 77 15 ص ىنبشخلل ةاضقلاو 259 مقر ىديمحلاو

 7١/١". نوحرف نباو
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 نبيع نيكلالا اهتفنا نيج قويت ديب نكلاع سنلدنا ديقف :لوارييلدنألا

 باحصأ كردأف ىسيع لحر» :سبتقملا ىف نايح ”نبا لوقيو ١١7 ةنس ىفوتملا رانيد

  هتافو ىتح رصمب ةيكلاملا ةسردملا سيئر مساقلا نب نمحرلا دبع نم عمسو كلام
 :لوقي حاضو نب دمحم ناكو ..هتقبط ىكلاملا هقفلا ىف تلتعاف هيلع رصتقاو 1553 هن

 نسلدنألا ىف .دعيال ناكر. نايت نبا اضيأ لوقيو:«ةقفلا ندلتألا .لهأ ملع ىذلا وه»

 عفرأ نم هنإ مزح نبا لوقي هيفو ,ةيادحلا باتك ىكلاملا هقفلا ىف هلو «هئارظن ىف هنم هقفأ

 ىف قلأتو ."''مساقلا نب نمحر لا دبع هذيملتو كلام بهذم ىلع اهانعم ىف اهعمجأو بتكلا
 عمس دقو 714 ةنس ىفوتملا ىثيللا '!ىيحي مجن رانيد نبا دعب سلدنألاب ىكلاملا هقفلا

 ىلإ هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا ىف لحرو نوطبش نم سلدنألاب هتأشن لوأ ىف أطوملا
 ضعب الإ هنم أطوملا عمسو اكلام قحل ابك .رصم هيقف دعس نب ثيللا قحلو قرشملا
 ريمألا ىلإ ءاهقفلا برقأ ناكو .مساقلا نب نمحر لا دبع نم طاطسفلا ىف اهعمس باوبأ

 هيركتو هماظعإ نم مزتلي ناكو (ه5-5١٠1718) ىضبرلا مكحلا نب نمح رلا دبع

 انظاخأ ل وينال ناك ناو : مره وبا لوقت. هزيل ةلؤولا .ةماتلي اه هرومأ :ةيفنتو

 رشتنا كلذبو ىكلاملا هبهذم ىلع ناك نمو هباحصأب الإ ريشي الو هرايتخاو هتروشمب الإ
 هبالط ءاقلو ةساردلل هسفن غّرف ذإ ءاضقلا ىلوت لبقي ملو .«سلدنألا ىف كلام بهذم
 ْ 22 .نيريثكلا

 ءاهقفلل ناك ام ىدم - هوجولا ضعب نم - حضونل اليلق فقوتن نأ انب ىرحو
 رانيد نب ىسيع مهمامإ نإف سلدنألا ىف هئاهقفو ىكلاملا هقفلا ىف ريثأت نم نييرصملا
 نونحس هدي ىلع هلثم جرختو ,مساقلا نب نمحرلا ''ادبع دي ىلع ىكلاملا هقفلا ىف جّرخت

 )١( مقر ىضرفلا نبا رانيد نبا ىف رظنا 177
 سبتقملاو "85 ص ىبضلاو 7,74 ص ىديمحلاو

 ص (ىكم قيقحت - توريب. ةعبط) نايح نبال 8//.
.15 

 ىضاقلل' كرادملا بيترتو “١77/7 حفنلا (؟)

 ١7/١ (طابرلا 'ةعبط) ضايع
 اهدعي امو 87و 87” ص سبتقملا ىبحي ىف عجار (9)

 1.08 مقر ىديمحلاو مقر ىضرفلا نباو

 بيترتو ١7/١ برغملاو ١17/5 ناكلخ نباو

 011/١. ( توريب عبط) ضايعل كرادملا

 نأ ةيسلدنألا صوصنلا ىف اريثك ركْذُي (؛)
 نب نمحرلا دبع ءارآب نومزتلي اوناك ءاهقفلا
 ديلولا وبا لوقيل ىتح هيقفلا ىرصملا مساقلا
 سلدنألا لضف ىف اهبتك ىتلا هتلاسر ىف ىدنقشلا
 ناسحإ .د ةعبط) حفنلا ىف ىرقملا اهب ظفتحاو
 ةظفاحم سانلا دشأ ةبطرق لهأ» : 7١17/7 (سابع
 اوناك مهنإ ىتح ةيكلاملا لاوقألا حصأب لمعلا ىلع
 هماكحأ ىف لدعي ال نأ طرشب ةلإ ايضاق نولوي ال
 .«مساقلا نبا بهذم نع
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 نبا لمع نم ىهو .هيلإ تبستف .هنطومب اهعاذأو ''هتنودم هنع لمح ىذلا ناوريقلا هيقف
 نبا مسا روديو نوريثك ةبطرق ءاهقف نم هيلع ذملتت دقو .هبالط ىلع '''هتاءالمإو مساقلا

 قئاثولا باتكب كلذل لثفو .ىسلدنألا ىكلاملا هقفلا بتك ىف كلام مسال ايلات مساقلا
 قنا رك ذود ةنرمج نيعيست : رحت هعاكح أوي هيو اتف قتاكلا» نكد دققا .قاطعلا قبال :ةالكملاو
 .ذملتت نمم رصمب نييكلاملا ءاهقفلا رابك مسا بتكلا كلت ىف اضيأ ركذيو .ةرم 0 مساقلا

 ىلإ مساقلا نبا دعب ةيكلاملا ةسردملا سيئر زيزعلا دبع نب بهشأ لثم نويسلدنألا مهل
 نزع فرت نا هلا هيهتتا دعب ةسودملا كلت سيئر جرفلا نب غبصأو ؟ 2 ةنس قوت نأ

 نب ثيللا» :ىعفاشلا هيف لاق ىذلا افنآ روكذملا ثيللا مامإلا اهيف اضيأ ركذيو .

 ىيحي ىرنو .نييرصملا هذيمالت دصقي «هب اوموقي مل هباحصا نا الإ ,كلام نم هقفأ دعس

 ىأرب الإ ىتفي ال ناك ىذلاو افنآ روكذملا سلدنألا ىف نييكلاملا ءاهقفلا ديمع ىثيللا

 عم نيميلاب ذخألا ىف هيأر كرتي اك .ثيللا ىأرل حبصلا ىف تونقلا ىف هيأر كرتي كلام
 ىلا ”'تالعلا لئاشملا .نس ةريخألا ةلأسملاو: نيدهاش باح .ى. يللا :ئارل دفاشلا
 ةلأسم ةيناثلا ةلأسملاو ,ثيللا ىأر ةرثؤم اكلام مامإلا اعيمج سلدنألا ةيكلام اهيف تفلاخ

 سفن ىف رخآلو رشعو ةئام منغ ىف لجرل نوكي نأك ةزيمملا ريغ ةكرشلا ىهو ةطلخلا
 ذخؤت وأ هايش ثالث امهيلع نوكيف امههعومجم ىلع ةقدصلا ذخؤت لهف رشعو ةئام منغلا
 له نوفلتخي ءاهقفلاو ,ةدحاو ةاش اهنم دحاو لك ىلع نوكيف ةدح ىلع اههنم لك نم

 ةيكلام اهيف تفلاخ ىتلا ةثلاثلا ةلأسملاو .قيرفتلا ىلع وأ عمجلا ىلع ةقدصلا ذخؤت
 اهنم جرخي امم ءزجب حالفلل ضرألا ءارك ةلأسم ىه ثيللا ىأر ىلإ اكلام اعيمج سلدنألا

 ىوتفب اوذخأ نييرصملا نأكو .مويلا ىلإ رصم ىف فورعم ماظن وهو الثم ثلثلا وأ فصنلاب

 ىف ىعازوألا بهذمب اوذخأ مهنأ اب ّرمو .نويسلدنألا اهب ذخأ اك ةنمزألا رم ىلع ثيللا
 ةساير ىف ىثيللا ىيحي فلخو .كلام ىأر كلذ ىف نيفلاخم دجاسملا ىف رجشلا سرغ
 تانك هلو::ةزحيلل 7 ةتس قوتملا بيبهع. قيدكلملا ؟*اويع نيلدنآلاب ةيكلاملا ةسودملا

 ةيكلام اهيف فلاخ ىتلا لئاسملا هذه ىف عجار (5) ةنودملا لصأ لوقي ذإ ١8١/7 ناكلخ نبا )١(
 تارفلا نب دسأ :ناوزقلا :ةيقف' :ايتع لابس ةلغشأ

 هنطوم ىلإ اهب ءاجو ءاهنع هباجأف مساقلا نبا
 ةنس مساقلا نبا ىلإ اب لحرو نونحس هنع اهبتكف

 اهب عجرو لئاسم اهيف حلصأو هيلع اهضرعف
 19١. ةنس ناوريقلا ىلإ

 .866غ ص سبيتقملا رظنا (؟)

 0١. ص ىهابتلا كلام بهذم سلدنألا

 ىضرفلا نبا بيبح نب كلملا دبع ىف رظنا (؛)
 نييوغللاو نييوحنلا تاقبط ىف ىديبزلاو 8١4 مقر
 11/١5 برغملاو 178 مقر ىديمحلاو 187 ص

 ىف نوحرف نباو "6ص ناقاخ نبال حمطملاو
 ١١. 7/79 ظافحلا ةركذتو 8/١ جابيدلا
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 ءاهقفلا رابك نمو .برغملا نادلبو سلدنألا ىف رهتشا ىذلا ىكلاملا هقفلا ىف ةحضاولا

 .قيشلملا غو قيللا ىنح ديفلت وهو 888 ةتس.قوتملا دنا نيد"

 ةجرختسملا باتك هلو ءجرفلا نب غبصا اهب عمسو رصمو قرشملا ىلإ لحر «بيبح
 نب '''ىيحي هرصاعي ناكو .برغملاو سلدنألا ىف اهترهش تراطو .هيلإ ةبسن ةيبتعلا ىمستو
 هب مزح نبا داشأ كلام مامإلل أطوملا ريسفت ىف باتك هلو 704 ةنس ىفوتملا نيزم

 نيفلؤملا ءاهقفلا نمو .أطوملا لاجر ىف هل ناث باتكب داشأ اى .أطوملا ىناعمل هئاصقتسابو
 بالطلا ىلع ىلع ناكو ,17 ةنس ىنوتملا ىثيللا ىيحي ديفح هللا دبع نب '''ىيحي هدعب
 ىفو .ىثيللا ىيحي هّدج ('!ةرشعو ثيللا ثيدحو مساقلا نبا عامس باتكو أطوملا ةبطرقب
 وهو هعامس ىمسي مساقلا نبا نع ىوري ناك سلدنألا ىف اباتك نأ ىلع لدي ام كلذ
 ثيللا نع رخآ باتك ىَوُري ناك اك ,ناوريقلا ىف نونحس ةياور ةنودملا باتك لباقي
 دعب ءاجو .كانه لوادتم باتك نييرصملا نيهيقفلا نيذه نم لكل ناكف .هثيدح ىمسي

 ىف باتكو نونخس ةنودم راصتخا ىف برغملا هلو "44 ةنس ىفنوتملا '*”!نينمز ىبأ نبا كلذ
 .اطوملا ىلع ريبك حرشو طورشلا

 نبلا "ويك. نبا رفكلا نسلدبألا نكلاملا يقفل ننازرلقلا ا ومأ- عمو. قتلو
 راصمألا ءالع بهاذمل راكذتسالا باتك» هلو ةرجهلل 277 ةنس ىفوتملا ىرمنلا فسوي

 ةنمالكو هياوبا :قست لع أطوملا هيف حرش «راثآلاو ىأرلا ىناعم نم أطوملا نمضت اهيف

 ءابسا ::لغ. هيتر «ديئاسألاو .قافملا نم اأطوملا ق3 ال كيهفتلا» تناتكو .ةلو' ءاعيذب :اننرتق
  هلثم ثيدحلا هقف ىلع مالكلا ىف ملعأ ال :مزح نبا لاق ,مجعملا فو رح ىلع كلام خويش
 كلام بهذم ىلع هقفلا ىف ىفاكلاب ىمسملا هباتك اهنم ءال ليثم ال بتك هلو ءالصأ
 ىجابلا ويلا وب سماخلا نرقلا ىف ها رهتشاو .«|ءزج رشع ةسمح اهو

 ةبتع نبأ هذعب

 ظ ١ نع ٠١١١ مقر ىضرفلا نبا ىف ةبتع نبا عجار )١(

 ١1ص حمطملا ربلا دبع نبا ىف عجار (3) .71١/؟ نوحرف نباو © مقر ىديمحلاو

 ١061 مقر ىضرفلا نبا نيزم نبا ىف رظنا (؟)

 حفنلاو 1١/7" نوحرف نباو 88١ مقر ىديمحلاو
 . تمر

 مقر ىضرفلا نبا هللا دبع نب ىيحي ىف عجار (؟)
 . ١6

 اهوري ناك هل ةرشع ابتك هدج ةرشعب ديري (غ)

 .نوطبش ةصاخو هخويش نع

 نيرسفملا نيب نيرا نبا رداصم رظنا (5)

 ةركذدتو للا مقر ةلصلاو 7 ينص ىديمحلاو

 برغملاو "17/75 نوحرف نباو ١١١8 ظافحلا

 6١08/5. كرادملا بيترتو

 549 مقر ةلصلا ىجابلا ديلولا ىبأ ىف رظنا (0)

 برغملاو 10 ص ىهابنلاو 188 ص نايقعلا دئالقو
 ناكلخ نباو 141/١١ ءايدألا مجعمم ء[/١

 ىناثلا مسقلا نم لوألا دلجملا ماسب نباو

 ظ 112 نط
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 هلو اق ا و رع كتاب 

 مساب لوصألا ىف باتكو ءىقتنملا رصتخم ءاهإلاو .هرصتخم ىقتنملاو .ًأطوملا حرش ءافيتسالا .
 تدهملاو نقل ا قف ا نم سبتقملا باتك اضيأو ,ءلوصألا ماكحأ ىف لوصفلا ماكحإ

  3ديلولا وبا هنجلا نيكو "نبا نيتداسلا نزقلا ف :اناقليو. وتحس. ةودم“ راضتشا
 ةنس ىفوتملا هنمز ىف ةيكلاملا ءاهقف رهشأ دمحأ نب دمحم  07١ىف امل ليصحتلاو نايبلا» هلو

 كلام بهذمل ةيهقفلا ماكحألا هيف طسب «ليلعتلاو هيجوتلا نم (ةيبتعلا) ةجرختسملا
 ةدعب ءاجو ..ةئودملا تاتك" لئاوآأل تامدقملا :تاتكو. ةحرحتسملا :ق :تءاخ ام بسحب

 تاتك' هلو. 84 ةنس: قوتملا هللا دبغ .نب دم قرعلا نيب ركب ""وبأ رحبتملا ةيقفلا

 حرش ىف كلاسملا بيترت مسأب ناث هيلع حرشو ءوسنا خب , كلام أطوم حرش ىف سبقلا

 ماكحأ ىلو ثيدحلا ىف حاحصلا بتك حرش ىف ةريثك فرخ بتك ىوس ,كلام ظروف

 هقفلا ىف هلو ,هيقفلا دشر نبا ديفح فسلفتملا دشر نباب سداسلا نرقلا متخيو .نآرقلا
 للغو فذلخلا كانتا هيف ركذ هرانألا قنا .ل قو, دصتقلا نابي دهتجتملا ةرا باتك
 سلدت الا هاك الويب "ف نيب ةييمحا الو: دز عفنأ هنف ىف ملعي الو .هب عتمأو افاق بوو

 ةنس ىفوتملا دمحأ نب دمحم برح نبا ءانثتساب اريبك ايكلام اهيقف جرخت كلذ دعب 74١
 ةثالثا.ىف .ةيلبنحلاو ةيفئحلاو .ةيففانقلاو ةنكلاملا :نهاذملا ىف. ةيهقفلا :كئاوقلا“ فاتك هلو
 ىف ةزوجرأ هلو 8719 ةنس ىفوتملا دمحم نب دمحم ركب وبأ مصاع نبا هدعب ءاجو تادلحي

 وحن ىف ىكلاملا هقفلا ١١41١ ناكو .ىضاملا نرقلا ذنم سيراب ىف ةروشنم ىهو اتيب

 .بيرق دهع ىلإ ساف ةعماج ىف اهنوسردي بالطلا

 بها نما: واكو هنفلدنآلا قب نكلاملا بفتملا قافدز |: ئتعززع لدي اه قيس [نف ءاعلو

 سانلاو ,ةسايرلاو ناطلسلا نم ليلق ريغ هل ناكف .ءاضقلا هل عمج نأ كلذ قل تابوا

 قنتعا نم لق كلذلو .هب مهضارغأ غولب نوجري ام ىلع اولبقأف ءايندلا بلط ىلإ عارس
  بهذملا هلثمو ءسلدنألا ىف نييومألا موصخ نييسابعلا بهذم ٌدَع ذإ ,ةفينح ىبأ ''”بهذم

 )١( مقر ةلصلا دجلا دشر نبا ىف رظنا ١١١5

 جابيدلاو 18ص ىهابتلاو 558/7

 17/4 مفر ىبضلا ىبرعلا نأ ق عجار 0

 مقر ةلصللاو 0١ برغملاو ٠١6 ص ىهابنلاو

 ظافحلا ةركذتو ""/ ناكلخ نباو ا١ا١ملأ

 نباو 16 - 5/7 ضايرلا راهزأو ١194 مقر

 50177 نوحرف

 .607 مقر ةلمكتلا (6)
 نب دمحم ىفنحلا هقفلاب رثأت هنأ هنع ركذ نمم (4)

 ىف نيرواشملا ءاهقفلا نم ناكو ىشعألا ىسيع
 ىضرفلا نبا رظنا .طسوألا نمحر لا دبع دهع
 17١. ص (توريب عبط) سبتقملاو ٠٠٠١ مقر
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 ءرصم نولزني اوناك نمم ءاهقفلا ضعب هب ىنعف ىعفاشلا بهذملا امأ .ىدادغبلا ىلبنحلا

 نمو غبصأو بهشأو مساقلا نب نمحر لادبع لثم نم كلام باحصأل ذملتت تناك مهترثكو

 نب دمحمو ىنْرملا لثم نم ىعفاشلا باحصأل ذملتت تناك مهنم ةلقو ,مهدعب ءاج

 نب سنويو ورمع نب دمحأ رهاطلا ىبأو ردنملا نب ميهاربإو مكحلادبع نب هللادبع

 .مهدعب ءاج نمو ىعفاشلا مع نبا دمحم نب ميهاربإو نيكسم نب ثراحلاو ىلعألادبع

 ذملتت ؟171ةنس ىفوتملا رايس نب دمحم نبأ ''مساق وه ةبطرقب اناقلي ىعفاش هيقف لوأو
 نب هللادبع نب دمحم ةصاخ مهنم مزلو طاطسفلاب ىعفاشلا باحصأ نم مهتيمس نم ضعبل
 بهذم رشنب ىنعف سلدنألا ىلإ داعو .ءهب ققحتو هبحصو ةرظانملاو هقفتلل كملادع

 ةبتع نبا ىلع درلا ىف حاضيإلا باتك فلأ امو ,سيردتلاو فيلأتلا قيرط نع ىعفاشلا

 فتلاو ءرظنلاو ةجحلاب ذخألاو ديلقتلا كرت' ق انقنكذ املا فيبكلاملا نيييقفلا فيزف قبو

 نب ديعسو ةبابل نب رمع نب دمحو دلاخ نب دمحأ لاثمأ ءاهقفلا نم بابشلا ضعب هلوح

 ريغ هلثم ىعفاشلا بهذمل شيعي نكي ملو ,دلخم نب ىقب هرصاعي ناكو .ىقانعألا نامثع

 دق ناكو ءىرخألا ةيهقفلا بهاذملاو كلام بهذم بناجب هيف رظنلا ىلإ وعدي ناك هنأ

 ةيعفاشلا ءاهقف نم ىضرفلا نبا ركذيو .لبنح نب دمحألو نيفلتخم نييعفاشل ذملتتو لحر

 ىزملل رصمب .ذملتت 116 ةنس ىفوتملا "”زارخلا نباي فورعملا زيزعلا دبع نب ىبح
 نب سنويلو ىعفاشلا باحصأ مكحلا دبع نب هللادبع نب دمحمو نايلس نب عيبرلاو
 ةيعفاش نمو .ىعفاشلا ةلاسرو نزلا رصتخم ملا دعبول نم هعمس امو .ىلعالا دبع

 ٠١1١ ةنس ىفوتملا ىبطرقلا رصن نب "و رايخلا وبأ وه مسأقو ىقبل ذيملت سلدنألا

 نب '”'ملسأ ىرجه لا عبارلا نرقلا ىف ةيعفاشلا ءاهقف نمو .ىعفاشلا بتكب هقفت دق ناكو

 ناميلس نب عيبرلاو فزملل ملت قرشلا ىلا: لحتو دقوت "15 ةنس قوتملا زيزعلا دبع

 ءاضق اهب ىلوو ؛ةبطرق ىلإ داعو .ىعفاشلا باحصأ مكحلادبع نب هتلادبع نب دمحو
 نم كانه ةعامجلا هيلع امب سانلا نيب ىضقي ناكو رصانلا نمحر لادبع مايأ ىف نيترم ةعامجلا

 ..كلام بهذم

 ( 0١1ان نوحرف نباو 50 ىديمحلا ف رايت نيا عجار ْ

 ىضرفلا ١/ "917مقر ىضرفلا نبا ملسأ ىف رظنا (غ8) ةيعفاشلا تاقبط .ىف ىكبسلاو 578
 ص ىنشخلل ةاضقلاو "51 مقر ىديمحلاو .6"5غ/'" (ةديدجلا ىبلحلا ةعبط) ٠650

 )'( مقر ىضرفلا نبا ىيحي ىف عجار ١018. 22نوحرف نباو ١/١8" (نانع رشن) ةطاحالاو

 . 7/١ نباو ٠١ 5ا مقر ىضرفلا نبا نوره ىف رظنا (9)
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 رمأف ءهدض ةرماؤم ربدي هنأ هيبأل تبثو ءايعفاش رصانلا نمحر لا دبع نب هللا دبع ناكو

 .سلدنألا ىف ىعفاشلا بهذملا راشتنا ىلع ناعأل ةايحلا هل تردق ولو "954 ةنس هلتقب
 مهمركأف ىعفاشلا بهذملا نولمحي ءاهقف (ه7600-177) رصنتسملا رصع ىف دفوو

 ناكو 71١ ةنس ةبطرقب ىفوتملا رمع نب هللا '''ديبع لثم بتاورلاو ءاطعلا ىف مهل عسوتو
 نمو .ضئارفلاو تاءارقلا ىفو هيف فينصتلا ريثك ىعفاشلا بهذم ىلع هقفلا ىف امامإ
 897 ةنس ىفوتملا ميهاربإ نب هللا دبع ''ىليصألا عبارلا نرقلا ىف نيمهملا ةيعفاشلا ءاهقف
 تاهمأ ىلع لئالدلا باتك هامس ةفينح ىبأو ىعفاشلاو كلام فالتخا ىف باتك هلو
 ىف باتك هلو ىراجحلا ةيمأ "'نبا عبارلا نرقلا ىف ةيعفاشلا ءاهقف رابك نمو .لئاسملا
 رضخم دعب عمسن القو ,مالكلاب 00 نك هنإ الئاق مرخ نبا هي هون نارقلا ماكحأ

 .نيمهم نييعفاش ءاهقف نع ةيمأ ىنب

 يارهاظلا فلخ ةيددواذ هيحاصل هققلا ق ةيرهاظلا بهذه اركيه.نسلذنالا تف رخو
 ةنس ىفوتملا مساق نب دمحم نب هللا دبع وه ىسلدنأ هل ذملتت ذإ 737١ ةنس دادغبب ىفوتملا

 هل بتكي مو ,بهذملا رشن ىف دهتجاو سلدنألا ىلإ اهب لبقأو هطخب هبتك خسن دقو
 نرقلا ىلإ ىضفو .ىكلاملا بهذملا ءاهقف نم ةديدش ةضراعم ىقل ذإ ىغتبا (يف حاجنلا
 سردو قرشملا ىلإ لحر دقو 700 ةئس ىفوتملا ديعس نب '”ارذنب ىقتلنو ءىرجهلا عبارلا

 دالو نبا نع ليلخلل نيعلا مجعم لمحي هدلب ىلإ داعو ,نييوغللاو ءاهقفلا ا
 دواد بهذم لمح !ىك .ىروباسينلا ردنملا نبا نع 000 ءالعلا فالتخاو ىرصملا

 دجسملا ىف ةباطخلاو ةالصلا رصانلا نمح لا دبع هالوو 007 انيطقي» ةاكو .ىرهاظلا

 هنيد ىف اًديدش ناكو مكحلا هنبا دهع ىف امهيلي لظو ةعامجلا ءاضق هالو مث ءارهزلاب عماجلا

 بهذملا ىهقفلا هبهذم ناكو ,ةدومحم تاظع رصانلا عم هلو .مئال ةمول هللا ىف ةدحات ذل

 بهذمب ىضق ءاضقلا سلح سلج اذإ ىتح .هرثؤيو هنع ىماحيو هل جتحي ناكو ىرهاظلا
 ىلع ايوق ناك هنإ مزح نبا لوقيو .هنع لدعي ملو هدلب ىف لمعلا هيلع ىذلا كلام

 نرقلا ىف اناقليو .هباب ىف ةياغ نآرقلا ماكحأ ىف باتك هلو .ىرهاظلا بهذملل راصتنالا

 دقو 78١ ص ىديمحلا ةيمأ نبا ىف عجار (*) مقر ىضرفلا نبا رمع نب هللا ديبع ىف عجار )١(
 - حفنلا هنع مزح نبا ةملك ىف رظناو ةنمآ نبا هامس د
 : كراع نباو 780 مقر ىضرفلا نبا ىليصألا ىف رظنا (؟)
 .سماخلا لصفلاب هتمجرت ىف رذنم رداصم رظنا (8) 17/١( نوحرف
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 ,50 ١ ةنس ىفوتملا مزح نب دمحأ نب 0 نسل الا ةيرهاظلا بهذم مامإ سماخلا

 مو «ةفرتم ةأشن أشنو ءرماع نا نيب روصتملل اروي هنأ ناك ذإ قيبات ةرعا تم ناكو

 هاقأو اًرارم اهيلإ داعو ةبطرق نم جرخف 5 ٠ ةنس ذنم ةبطرق ىلع تبه نأ ةنتفلا ثبلت .

 لازتعا ىلع مزح نبا ممصف لتق نأ رهظتسملا ثبلي لوب 2116 هل 1 ينو ريظتسلا

 قا .ىكلاملا بهذملا ةسارد ىلع فكع دق ناكو .بدألاو ملعلل غرفتلاو ةسايسلا

 رايخلا نا لع ضرفاطلا نهدلا ةسارد ىلإ هنع لدع مث ىعفاشلا بهذم ىلإ هنع لودعلا

 لطبي هيفو لاطبإلا باتك هيف فلأو .هب انمؤم هقنتعاو 277 ةنس ىفوتملا تلفم نب د 0000

 ناسحتسالاو ىأرلاو سايقلا ىهو .ةيعفاشلاو فانحألا أهم ا ىنلا ةسمخلا ل وبضألا

 لوصأ ىف باتك هلو .ةنسلاو باتكلاب ءافتكالاو هلاطب| ئغبني كلذ لكف ؛ليلعتلاو ديلقتلاو

 ىعفاشلا بهذملا لوصأ هيف شقاني ناث باتكو .ديلقتلا ىلع ةمئاقلا ىكلاملا بهذملا

 هقنتعت تناك ذإ نيدحوملا ةلود رصع ىف رهدزا ىرهاظلا بهذملا نأ فورعمو .هعورفو

 نباو ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىنأ بهذم :ةروهشملا بهاذملا نود نم اهل اًيهقف اًيهذم
 ىتح (010 - 040) فسوي نب بوقعي دهع ىف ةفينع ةروث لكش كلذ ذختاو لبنح

 هم ةانضقلا ةراك حبصت نأ كلذل اًيعيبط ناكو ءبهاذملا كلت بتك قرحب رمأي 56

 نمحرلا دبع نب دمحأ ''ءاضم نبا ةاضقلا ىضاق مهمدقتي رولا بهاملا ءاهقف

 ءاضقلا ىلو دق ناكو 1١١7 ةنس ىفوتملا هللا دبع هللا طوخ." او 017 ةنس ىفوتملا

 نب ىلع قيبشإلا باطخ '''نبا اهلثمو ةبطرقو ةيليبشإ لثم ةريثك ةيسلدنأ نادلبب

 دوعيو .ةلدايصلا نيب هركذ راملا ةيمورلا نباو 114 ةنس ىفوتملا ةيليبشإ ىضاق هللا دبع

 نع عمسن املقو ميدقلا هناطلس ىلإ - ةوقب - - نيدحوملا ةلود لاوز دعب ىكلاملا بهذملا

 هك د ناملا'ق ايف وبا لوف ايبا يع وصولا

 :ىعفانشلا بهذملا هلا لوك مث اي رهاظ ةنايفع اذي.كقف نيرسفملا نبب

 مهب ىنعت ةعوبطم ةددعتم ابنك مه نأل سلدنألا ىف نييكلاملا ءاضقلا ءاهقفل ضرعن لو

 نم اتمهم اعإو ,ىهابنلل كلذكو لثامم باتك ربلا ذيع قرب الو ىشخلل ةأاضقلا باتك لثم

 بالطلل بهذملا مهتساردب راهدزالا ىلإ سلدنألا ىف ةيكلاملا ةيهقفلا ةكرحلا اوعفد

 مار ةلمكتل 4 أو .سماخلا

 11١١. مقر ةلمكتلا باطخ نبا ف رظنا ع( 17 ص ىف ءاضم نبا رداصم ترم 50
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 ثالث هتقفار سلدنألاب ىئاضقلا ماظنلا نأ ىلإ ريشأ نأ ىغبني هنأ ىلع .ةسيفنلا مهتافلؤمو
 .ةئيه - رمألا لوأ ذنم - كانه ناك هنأ اهالوأ .ءقرشملا ىف هريظن اهفرعي ال رهاوظ.
 اياضقلا ىف ديدسلا مكحلا ءادبإو رواشتلل ةاضقلا اهيلإ عجري ءاهقفلا نم راشعسا
 مكاحم بناجب ةيراشتسا ةئيه مايق نم رصاعملا انئاضق ىف فرعن ام هبشت ىهو .ةلكشملا

 انلقن دقو اهيف مكحلا ءادبإو اهتساردو ةسبتلملا اياضقلا ىف اهيلإ عوجرلل ةلودلا سلجم
 نع ءاهقفلا نم نيماحملا ةئيه ةرهاظ ةيناثلا ةرهاظلاو .ىسنرفلا ءاضقلا نع كلذ

 هنع لكوي نم ناكو ,مويلا انئاضق ىف 0 ام وحن ىلع نيمهتملاو ىواعدلا باحصأ
 عفارتي نم بيني نأ ىف قحلا ىماحملل ناكو ' "'ىماحملا نيبو هنيب دقع ىف كلذ تبثي اًيماح
 عضو ةثلاثلا ةرهاظلاو ."'(هنيب دقع ىف اًضيأ كلذ تبثيو ,ىضاقلا مامأ ةيضقلا 1 هنع

 ىهو .ةينوناقلا اهغيصو دوقعلا ةيفيك سانلل نيبت ءاهقفلا رابك اهعضي قئاثولا مس
 .  3دوقع ائيلع ضرعت ذإ سلدنألا ىف ةيعامتجالا لاوحألا نايب ىف ةيمهألا

 تناك هنأ فرعن نأ فيرطلا نمو .تاراجئتسالا نم اهريغو تاعرازملا ىف تالماعملا
 ناكو .'“”بتكلاو ىلحلاو بايثلا راجئتساو برحلل حالسلاو ليخلا راجئتسال تالحم كانه
 ملسأ هنأب دوهش ةداهش اهيلعو ىضاقلل اهمدقي ةقيثو نم ىدوهب و ىنارصن مالسإل دبال
 ىلع فقو تأ كعب مالسإإلا ناقش ةنأو نمل عقوتم الو ءىش مها راف الو هركم ريغ
 ملسأ هنأو هاوس هللا لبقي ال ىذلا نيدلا هنأو نايدألا عيمجل خسان هنأ ملعو هتعيرش
 وعلا وآن :ةتيفملا فا ةطرشلا نحاض وأ ئضاقلا قآلف: دي لع

 أشنت مل كلذلو .قرشملا اهفرع ىتلا ةريثكلا ةيمالكلا تافالخلا سلدنألا فرعت ملو

 الإ اهيف اًراصنأ اهل دجت مل قدأ ةرابعب وأ ةلزتعملا وأ ةيردقلاو ةيربجلاو ةئجرملا قرف اهيف
 ل هانم طشاملا تاباعكل: قرشلا لا ةلعارلا نعي ةءارق ينسي زاعالا قه ناك "اه

 ىلع فرعتلا نولواحي اوذخأو هتاباتك نوءرقي سانلا ذخأف .سلدنألا ىلإ اهل مهلقنو
 بهو نب ىلعألا دبع كاذنيح ىمادقلا ةلزتعملا نمو ىرجهطلا ثلاثلا نرقلا ذنم لازتعالا

 .1817/7؟ بهذملا نبا سسيتقم ىف ةئيطا هذه ءاضعأ ءانسأ ددرتكي (19)

 00٠١0. ص راطعلا نبا (9) .نيرواشملا مهيمسيو يمال دهعل نايح

 ١515, 197, 1١1. ص راطعلا نبا عجار (4) نبال تالجسلاو قئاثولا باتك كلذ ىف رظنا (؟)

 .605 2١00, ص راطعلا نبا (0) (ديردم عبط) ١49 ةنس ىفوتملا ىسلدنألا راطعلا
 جابيدلا ىف راطعلا نبا ةمحر ت عجارو .618 ص
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 هرضافي ناكر «ناتشالل ؟"!ةوارالا يرحب لون ناكو ةرجيلل 17 هنو قولا ىطرتلا" .
 " ىف .هعباتو ,هلاعفأ 17 ةانينلالا .ةيرخوب هعمل وقيم تاكو ةلففلا ليل وه قلتم ل واعي 0

 ' هابل زعم ناك دنا دعانصلوقي ذإ 518 ةةلم قوتملا يح "'اةنيمسلا قب للا نتضالا هاما
 : لوا هي اننا ىدلا رس عنا لهاكلا وانعم لازتعالا ل اع سيلتا ل ةتعف لداو
 سانلا ىلع هتوالتب "45 ةنس ىف رصانلا ّرمأ باتك نم نيظحالم ةفسلفلا نع انثيدح
 لثم نم ةلزتعملا راكفأل هجيورتب ةعاجلل ةينسلا ةديقعلا نع هذيمالتو وه هجو رخ نايبل

 .هلا ىلع ديعولاو دعولا ذافنإ بوجوو هتدارإ ىف رح ناسنالا نأبو نآرقلا قلخب مطوق

 - انفلسأ امك - ءافتخالا ىلإ اورطضاو .ةيلازتعالا هءارآ نوددري ذيمالت هل لظ كلذ عمو

 ءازإ حماستلا نم رشن امل مكحلا هنبا رصع ىف روهظلا ىلإ اوداعو :رصانلا دهع ىف
 هبجاحو (ه 594-- 55).ديؤملا هنبا هفلخ نأ ثبلي مو .دئاقعلا نم هريغو لازتعالا

 كلذ عمو ,سلدنألا لهأ ءارآ فلاخي ام لك ىف ددشتلا رهظأ ىذلا رماع ىبأ نب روصنملا

 مهذاتسأو مهريبكو سلدنألاب ةلزتعملا سأر اههدهع ىف ديعس نب رذنم نب مكح ناك
 ةيناث ءافتخالا ىلإ ةرسم نبا ةعيش ترطضاو ,مزح نبا '”'لوقي امك مهكسانو مهملكتمو

 وحن ىلع فئاوطلا ءارمأ رصع ىف طاشنلا نم ءىش ىلإ تداعو رماع ىبأ نبا دهع ىف
 - عمسن الو .ىيعرلا ليعامسإ هميلاعت ةيعادو - ةرسم نبا نع انثيدح ىف - انب رم اما

 ةلزتعملا تاباتك نم اًريثك نأ ودبيو .نييسلدنأل ةيلازتعا بتك وأ ىلازتعا طاشن نع هدعب
 "لع تاباتكلا كلم نعي نسلدنألا ةقلع ان قيرط نع يبرفلاىلإ برس ةباك نيملكتملاو
 ىف ىملعلا فيلأتلا مايقل أيه امم ةلديصلاو تايضايرلاو بطلا مولع نم هيلإ تلمح ام وحن
 ىلع تالالدلا ىوقأ نمو .اهيف ىفسلفلا ريكفتلا مايقل انفي زك ةيملفلا اهفشيتاز"ابوووا
 ةفسلفلا ابأ (م٠١116-1091) تراكيد دجن نأ ىبروألا ريكفتلا ىف ةلزتعملا رانا

 أدبم امهو نيملكتملاو ةلزتعملا راكفأب نايقتلي نيأدبم ىلع هتفسلف ميقي ةثيدحلا ةيبرغلا
 ةذاتتسا نع اذبلا اذه ظحاملا ذدريو نيتبلا هجو اهيف نيب قع عابشألا قئاقح» ف كشلا

 22 ناكو .«كش هلبق ناك نوح طق نيقي نكي مم هلوقب اذينتتسك ناويحلا هباتك ىف ماظنلا ل

 .. «للهاجلا بدألا ىف» هباتك لئاوأ ىف أدبملا اذهب هون نيح نيسح هل روتكدلا ذاتسألاب 5-5

 .ايشلابو 1 - 0 مقر ىضرفلا /نباو م10 مقر ىضرفلا نبا ىف هتمجرت رظنا )١(

 5 .""0 ص ايثنلابو 00/7 نوحرف
 . ص (ىكم رهاطلا .د قيقحت) ةماحلا قوط () - ك1 مقر ىضرفلا نبا دنع هتمجرت عجار )١(

 ا | 0 | ١57١0. ص ايثنلابو

 7 نباو ٠١١ ص دعاصل ممألا تاقبط هيف رظنا (')
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 ىلازقعالا أدبملاو .ةلزتعملا نم نييقيقحلا هباحصأ ىلإ هفيضي نأ تراكيد ىلإ هفاضأو
 ركفلا لهأ نع ذخأ تراكيد نإ لاق ذإ هيوه لييناد رييب هيلإ راشأ ىناثلا ىمالكلا وأ
 .هللا دوجو ىضتقي امم ''«دوجوم انأف ركفأ انأ» : ىفسلفلا هأدبم نييمالسإلا لدجلاو

 هدوجو ةلع بجاولا هللا دوجوو نكمملا ناسنإلا دوجو نع ةلزتعملاو نيملكتملا ثيدحو '
 تراكيد ايهبلتا ةيبرزألا ةقيلفلل نايساسألا نالصألا وأ: قادما ىوكو. كلذيو. «قورعم

 ركذ دقو .ةلزتعملا ةصاخو نييمالسإلا نييمالكلا تاباتك نم ةينيتاللا ىف مجرت ام ابالتجا
 اون اًققحتم اكتم ناك هنأ فلخ نب دمحم ىمسي صخش نع محفنلا ا"'ىف ىرقملا
 .ةرجهلل 258 ةنس ىفوتملا ىنيوجلا نيمرحلا مامإ حيدم ىف نيتيب هل دشنأو :ةيرعشألا

 .ةيرعشألا ةمئأ نم ريبك مامإ هنأ فورعمو هتديقعب هنايإو هل هبح هنالعإو

 اهناف' ةيضخخ انرجب ةينالكلا تاناودلاوب ناز ةعذلا 3 تت 1 سلدنألا تناك اذإو

 ةينثوو ةيطإ نم ةينيدلا بهاذملاو قرفلاو نايدألل دقان خيرات عورأ مزح نبا دنع تجتنأ

 مالكلا ملعب لصتي ام لكل رهاب ضرع وهو «لحتلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا» هباتكب

 ةديقع ضقني |(ى .ةيسوجملا دئاقعو ةقدانزلا بهاذم انيك اهقت ضتقني هيفو ,مالسإلا ف

 عابتأ ةيوسيعلاو ةيناب رلاو ةيءارقلاو ةيقودصلاو ةيرماسلا :ةسمخلا اهبهاذع دوهيلا

 اًعيمح امنإ ًالئاق ةيقالخألا اهدعاوقو ةيحيسملا ةديقعلا ةحص ركنيو .ىاهبصألا ئسيع ىبأ

 - ديدجلاو ميدقلا 2 هيدهعب ليجنإلا ىفو ةاروتلا ىف تاللكلا نأ ىريو .رشبلا علصض ص

 هتاسارد نم ىهتنيو .ىراصنلاو دوهيلا نم ايعاحضأ ىديأ ىلع اهعضاوم نع فر

 حيحصلا نيدلا نأ ىلإ ةقدانزلاو سوجملاو نيينثولا دئاقعو ليجنإلاو ةاروتلا ىف ةقمعتملا

 ةوبنلا ةحصو هتحص ىلع - ةعطاق نيهاربب - للديو ,مالسإلا وه ءامسسلا نم لزنملا

 ىنب ءايبنأ ىلإ هلبق هب يختز | أم مالسإلاب مسن هللا نأ فيكو .ىملإلا ىحولاو ةيدمحملا

 .السرم يبن - ةماع نوملسملا هدعي امك - ع .ىسيع مهيف امب ليئارس

 )١( دومحم بيجن ىكزو نيمأ دمحأ نيروتكدلل 2 تراكيد أدبم ىف رظناو .6”07ص ايثنلاب ٠٠١/١
 مفنلا (؟) ةثيدحلا ةفسلفلا ةصق ىف هتمحرت ىفسلفلا ٠9/5017.
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 خيراتلا

 لضتا ام ابنم هاوس ةيحراتلا ةباتكلا ىف تىرحملا تلاثلا قرقلا دم سلدنألا تظشن
 اهندمو لودلا كلتل صاخلا خيراتلابوأ ةيب رعلا لودلا دريم اهراخو رمل لي الل ماعلا خيراتلاب

 ىف دقف ام ةرثك عمو ءنول لك نم مجارتلا بتكبوأ ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلابوأ اهمالعأو
 رثات ماعلا خيراتلا بتك ىف حضتيو .اهنم ةريبك ةيقب لازت ال بناوجلا هذه

 .برغملاو رصم حوتف هباتكو مكحلا دبع نبا لاثمأ نم نييرصملا نيخرؤملاب كانه نيخرؤملا
 دعب ةيكلاملا ةسيردملا نيكو سيب عرب ةقللملا .كيفل تاثك يتكلا هذه: قف. اناقلي انف:لواو

 قلغو ايناذلا قلع ادع نعبد: ظدحعي ىو ءاهتاهتن نو ركل اني رت ىلا" ىقيللا ىيح
 حتمبو ءافلخلاب ملأو ل ىفطضملا مهمقتاخو ءايبنألا خيراتو امههعم سيلبإ ةصقو ءاوحو مدأ

 ةبتكمب ةطوطخم هنمو .طسوألا نمحر لا دبع دهع ىف هنمز ىلإ اهماكحو اهتالوو سلدنألا

 خيرات ةلص هباتكو 5١ ةنس ىفوتملا !"!بيرعب هدعب ىقتلنو ."”دروفسكوأ ىف انايلدوب
 رابخأ ةفاضأ ديقو.لا#» نزرع لة ةنس اداب تاؤتملا :لغ .هلقمن وقوي .ىربظلا

 ريخألا لصفلا ىف هل مجرتملاو ءاهقفلا نيب هركذ راملا مزح نبالو .سلدنألاو ايقيرفإ
 مهرابخأ رداونو ءافلخلا خيراوت ىف سورعلا طقن اهامس ماعلا خيراتلا ىف لخدت ةلاسر
 نيب هل مجرتملا بيطخلا نبالو ١10١. ةنس ةرهاقلا ةعماجب بادآلا ةيلك ةلج ىف اهترشن

 خيراتب ةصاخلا بتكلا رثكتو .برغملاو سلدنألا خيرات ىف مالعألا مالعإ باتك باتكلا .
 822 هع قاوتلا و[ ىلا كيفه ني ؟اروعألا ىنلادب ألا :كولم :زابخا اهعيدقم قو سلدنألا
 فلؤمل .,ةعومجملا رابخألا باتكب ىقتلنو .نادوقفم ناباتكلاو .ىسيع هنبال بعوملا باتكو

 ىف فلأ هنأ دكؤي امم )٠٠0" - 0٠”( رصانلا نمز ىلإ حتفلا نم هيف خيراتلا دتميو ءلوهجم
 وهو .نييوغللا نيب هركذ راملا ةيطوقلا نبال سلدنألا حاتتفا خيرات باتكب ىقتلن اك .همايأ
 هللا دبع ريمألا مايأ ةياهن ىلإ حتفلا نم سلدنألا خيرات باتكلا ىف ضرعي

 نتناك اردلا ةلككلاو لياتلا  ننانك ين يمان يب ايرطخلا اذه نع نعم هنن لاب كعاوبتا1)
 .فراعملا رادب روشنم هباتكو ١5١ ص سماخلا دلجملاب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص

 نيففاازغملا نيم يقال ةيصرع هداضم. نلقنا 0 ْ .7؟1184 ص

 .851 ص ءزجلا نم لوألا مسقلا بيرع ةمجرت ىف رظنا (')
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 سلدنألا ىخرؤم ريبك نايح نباب فئاوطلا ارا رصع ىف ىقتلنو .( ها. .-ما/هز ظ

 .  لصفلا ىف اهب ملنسو نيتملاو سبتقملا :نيتريبكلا نيتيخيراتلا رس 619ةنس ىفوتملا

 . (نيطبارملا) ١ ةنوتمل ةلود خيرات ىف باتك 001 ةنس ىفوتملا ىفريصلا نب '' هلو ,ريخألا

 مساب: باتك نيدحوملا خيرات ىف هلو 0ا/ال ةنس ىفوتملا ةالصلا '''بحاص 7 هذعب ءاجو

 50 روهظو نيثراولا مهلعجو ةمئاآ دقا مهلعج نأ نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا»

 هنأ و١11 ةنع دع قوتملا ىقكارلا "' دهياولا ليغ اناقليو د6 نيدحتولاا 1 ىدهملا

 هدعب ءاجو 175١. ةنس ىلإ محتفلا ذنم اهخيرات ةباتكب ىنعو نسل دن الا ىف سرد ىبرغم

 1617 ةنس ىفوتملا ةيبرغملا ةسايحلا بانك بحاص دمحم ني. فسوي '”!ىسايبلا .جاجحلا قا ٠

 يطا نيب نيل تانلا هدعب ان قلن ةرضع لا كاسب نبا خيرات ىلع هب ليذ خيرات هلو

 خيرات وهو ءةيرصنلا ةلودلا ىف ةيردبلا ةحمللا باتك هلو ريخألا لصفلا ىف هل مجرتملا

 .لوهجمل رصن ىنب كولم رابخأ ىف رصعلا ةذبن باتك هلثمو ,ةطانرغ ماكح رمحألا ىنبل.

 ىفوتملا ىرصملا ماشه نبا ةريس ىده ىلع ةيكزلا ةيوبنلا ةريسلا ىف ةباتكلا رثكتو >

 راملا هيقفلا ربلا دبع نبالو «ةيوبنلا ةريسلا عماوج» اهيف مزح نبالو ةرجهلل 75١8 ةنس

  .فراعملا رادب ناروشنم امهو .ريسلاو ىزاغملا راصتخا ىف ررذدلا باتك اهيف هركذ

 كلذل ىلوأو ,ىتبَس وهو ِلك ىفطصملا قوقحب :فيرعتلا ىف افشلا باتك ضايع ىضاقللو

 115 ةنس ىفوتملا ىسوم نب ناييلس '"”ىعالكللو ,برغملاب صاخلا ءزجلا ىف هركذن نأ
 روشنم وهو ءافلخلا ةثالثلا ىزاغمو خلك هللا لوسر ىزاغم نم هنمضت امي .ءافتكالا باتك

 ةيوبنلا ةريسلا ىف 715 ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا ىليبشإلا سانلا ديس ''نبالو ,ةرهاقلاب

 ىف ميدق نم ةرهاقلاب روشنم وهو «ريسلاو لئامشلاو ىزاغملا نوتف ىف رثألا نويعو»

 هينكلا نمو هباتكو. ءارعشت قم ءابدألاو فص: لك نه العلا سارع بنك رئاكتو

  قيقحتب (ةرهاقلا عبط) ىلعملا ح
 .01/ تيرملاو "00
  ةلمكتلا ىف ةالصلا بحاص نبا ةمجرت رظنا (؟) ]

 .روشسنم هباتكو ١/1 مقر ٠

 هباتك ةمدقم دحاولا ديع ةمحرت ىف عجار (59)

 1/6 د هيعملا ىناربلا ةعيرت» قا نظناب (4]

١ 

 .45 ص ىرايالا ذاتسألا
 ١11١ مقر ةلمكتلا ىعالكلا ىف رظنا ()

 نباو ٠ مقر مداعلا ةفحنو اهي 0

 )١( رردلا سانلا ديس 5 ىف عجار الكامنة 
 ىطويسلل ٠١8/6 ةرهازلا موجنلاو 907/9. /
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 برعلا باسنأ ةرهمج باتكو .ةباحصلا مجارت ىف ربلا دبع نبال باعيتسالا باتك ةماعلا

 مجارت بتك نمو .ناروشنم ناباتكلاو نييسلدنألا مجارت ىف ديفم وهو مزح نبال
 يعرقل بال ىتلالنألا ءاملع خيرات ةماعلا :نيسلدنألا" ١" ةلتم ىوتملا يم هج هلا دبع

 ]  201ا مويوحل]' نيسققملا ودعوت 457 ةقس قوتملا '"'دعاصل ممألا تاقبط باتكو
 ةلصلا باتكو 229 ةنس نيفوتملا دنع هب ىهتنيو 011 ةنس ىفوتملا حوتف نب دمحم

 ىفوتملا ةريمع نب دمحأ ىبضلل سمتلملا ةيغب باتكو 601/4 ةنس ىفوتملا ''”لاوكشب نبال
 مجرقملا رابألا نبال ةلمكتلا باتكو .همجارت روهمج ىف ىديمحلا ىلع دمتعا دقو 019 ةنس

 ءاريسلا ةلحلا باتك هلو ,ةلصلا باتكل ةلمكت وهو 108 ةنس ىفوتملا عبارلا لصفلا ىف هل
 اًضيأ هلو :ترقملاو سلدنألا ق: رغتشلا اومظن: ىيذلا ءاوعألاو 5 ءاملعلا مجارت ىف

 ةنس ىفوتملا دحاولا دبع نب دمحم ''”ىحالمللو .هباحصأو هخويشو ىفدصلا مجعم 31١19

 ميهاربإ نب دمحأ '"ريبزلا نبال ةلصلا ةلص باتكو ,ةطانرغو ةريبلإ ءالع ىف باتك
 ةنس ىفوتملا ىطانرغلا  7١8ةطاحإلا باتك اًريخأو .لاوكشب نبا باتكل ةمتتو ةلص وهو

 مجارت بتك نمو .تادلجم ةعبرأ ىف وهو بيطخلا نبال اهئابدأو اهئالعو ةطانرغ خيرات ىف
 ةبطرق ةاضق خيراتو دمحم نب دمحأ ربلا دبع نبال ءاهقفلا باتك ةاضقلاو ءاهقفلا

 ةتس ىوتملا ""'"ىقخلل  "1١مجارت بتك نمو ./415 ةنس ىفوتملا 8 مالا ايلغلا ةيقرملاو

 َذمو 7071 ةنس ىفوتملا لجلج نبال رصنتسملا رصع ىتح ءاكحلاو ءابطألا تاقبط ءابطألا

 راملا ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط نييوغللا مجارت بتك نمو .ةلدايصلا نيب هركذ

 نب ةدابعل باتك اهنم ةدوقفم ةفلتخم بتك عبارلا نرقلاب ءارعشلا رابخأ ىف تفلأو .هركذ
 برغملا لهأ راعشأ نم برطملا باتك اناقليو .ءارعشلا نيب هل مجرتملا ءامسلا ءام

 )١( مقر ةلصلا باتك ىضرفلا نبا ىف رظنا /0511

 ةريخدلاو . 38671 .:يرقملاو» "17 .ىويفتلاو
[ 08 

 مقر لاوكشب نبال ةلصلا دعاص ىف عجار مف

,650 

 ٠ ٠ ص نيثدحملا نيب يديمحلا رداصم رظنا )2

 ١ مقر ةلمكتلا ىف لاوكشب نبا عجار ١1/4

 مقر رابألا نبال ىندصلا حويش. .مجعمو  7١نباو

 ناكلخ نباو نوخرف / :

 برغملاو 1٠١ مقر ةلمكتلا ىحالملا ىف رظنا (0)

 دا

 دعنا ليذلا ريبزلا نبا ةمجرت ىف عجار ٠ )١(
 ةنماكلا رردلاو 88/١ ةطاحالاو 9/١ ىشكارملل

 ءارقل تاقبطو 0 ىفاضلا لهملاو ١
 188/١. نوحرف نباو 0

 ١١98 مقر ىضرفلا نبا ىنشخلا ىف رظنا (0)
 ٠١9/7 ىبهذلل ظافحلا ةركذتو 10 مقر ىبضلاو
 00 "22 *ةقرؤلا :قناعمسللا باننآلاو
 راهزأ نم ىناثلا ءزجلا ىهابنلا ىف عجار (8)
 ١6" ص اياب دمحأل جاهتبالا لينو ضايرلا
 . ٠ ١مر/ك بهذلا تاردشو
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 ءارعش نم ءابدألاب ةصاخلا بتكلا رثكتو .57 ةنس ىفوتملا )ةيحد نبال (سلدنألا)

 ماسي نبال ةريخذلاو ناقاخ نب ا"مهتفلل حمطملاو نايقعلا دئالق اهتمدقم ىفو ,باتكو

 هبتك نمو باتك ريغ رابألا نبالو .ريخألا لصفلا ىف اه ملنسو. تادلحي ةينامث ىف ىهو

 ةلجمب هل كر ءارغتشلا مخارت ىف مداقلا ةفحت باتكو افنآ ةروكذملا ءارعسلا ةلحلا

 قوتملا كيفن" ويكلو ,نهيرألاو ةيذاخلا اهني نم عبارلاو ثلاثلا نيددعلا ىف قرشملا

 نيءزج ىف ةيسلدنألا همحارتب صاخلا مسقلا ترشن دقو برغملا باتك 5406 ةنس

 رادلاب روشنم وهو ةعباسلا ةئاملا ءارعش نساحم ىف ةعنايلا نوصغلا هلو .فراعملا رادب

 سلدنألا ءارعش نم ةريبك ةفئاط هبو ىلعملا حدقلا هباتك راصتخا ةرهاقلاب هل رشنو ءاًضيأ

 هانيقل نميف ةنماكلا ةبيتكلا باتك بيطخلا نبالو .عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف
 ةنس ىفوتملا فسوي نب ليعامسإ رمحألا '"'نبالو ,ةنماثلا ةئاملا ءارعش نم سلدنألاب 017

 نييسلدنألا طاشن نع ثيدحلا متحن 3 لبقو .نامزلا لوحف مظن ىف نامجلا دئارف ريثن 2

 لثم مهئابدأو مهئاملع عئاور اهيف اولجس لئاسر مه نأ ىلإ ريشن نأ ىغبني خيراتلا ةباتك

 ةسرهفلا بتك كلذ نم مهأو ,بيطلا حفن ىف ةنودملا مزح نبال سلدنألا لضف ةلاسر

 .010 ةنس ىفوتملا ريخ نبا "'ةسرهف لثم بتكلا نم مهنع لمح امو خويشلا ءاسأب

 .غغ8/'"“ ناكلخ نباو الا“ ةلصلا

 :ىفدصلا مجعم ناقاخ نب حتفلا ىف رظنا )١(
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 ءارعشلا ةرثك - سلدنألا برعت

 ظ ظ سلدنألا برعت ( 0(

 اهنم :ةفلتخم ةيسنج. رصانع ىمالسالا قرعلا حتفلا لبق :سلدنألاب :نآك هنأ انبب رم
 اهنمو .طوقلاو لادناقلاو نامورلاو قيرغإلاو ةقلالجلاو كسبلاو ةلاغلا نم ىبروألا

 :ايسآ نم برع حتفلا عم اهزنو .دوهيلاو نيينجاطرقلاو نييقينيفلا نم ىويسآلا

 اوناكو ايقيرفأ نم نوريثك ربرب مهعم اهزنو نويرضم نويناندعو نويناي نويناطحق

 :نييلاتدنلا :تزغلا ىلإ نوزاختي اوتاكو رثب «نيرتبك :نيليبق لا :فرغلا لثم نومستنب
 سلدنألا ىلإ نويومألا ماكحلا بلجو .نييناطحقلا برعلا ىلإ نوزاحني اوناكو سناربو
 - انركذو .ىقتش ةيسنج رصانعل اعمجم سلدنألا تناك هلك كلذبو ,ةبلاقصلا نم نيريثك

 ىف اوكراش اهلهأ ضعب نأو .ةيحيسملا اهيف اولخدأ نامورلا نأ - ثيدح نم انفلسأ ايف
 اوأشن نيح اهسفن امور ىف امنإو ,سلدنألاب مهنطوم ىف ال نكلو نيينيتاللا ركفلاو بدألا
 ميدقلا اهخيرات ىف عطتست 1 ايريبيإ ةريزج هبش عيمج لب سلدنألاو .اهيلإ اورجاه وأ اهيف

 نرقلا لئاوا ذنم اهتلزنو .اه ركذي لاب اذ ائيش ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات ىلإ فيضت نا

 لف دج فداك وأ هقيضق طوقلاو لادتقلا دوت يرعب ةدامرعب لئابق ةالبجلل نيفاخلا

 اهلهأ داك ىتح ملظلاو فسعلا نم ابورض اهب تلزنأو «ةينامور ةراضح نم اهب ناك ام
 سلدنألا لعج ام ءلهجلا نم دالبلا ىف اورشن ام ىوس .قيقرلا هبشي ام ىلإ نوليحتسي
 ملعلاب لصتي ام لك نم ةبدجم ةيماع ةيسنامور ةجهلب نيحتافلا ربربلاو برعلا ىقلت

 . داليملل 177 ةنس ىفوتملا ىليبشإلا روديزيإ سقلا ةعومجم نم ناك ام الإ نيدلاو ركفلاو

 ١ مولعلاو خيراتلل ةجذاس ةروص ضرعت اهنإ انلقو ىضاملا لصفلا ىف اهيلإ انرشأ دقو '
 /- حوضوب - لدتو ,ةريثك ءاطخأب تت اهنإ انلق اك .سدقملا باتكلل تاريسفت ضعبلو
 ' نيدلا راضم ىف لماش فلختو ةقبطم ةلاهج نم ةماع ايريبيإو سلدنألا معي ناك ام ىلع

 "ا 1١
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  0ىأ ةأيح بيطت هل 0 ا 0 8 نم 00 ناك انج عيطلاب

 .نسعتلا سؤبلاو عشببلا ْ

 لوو هيدا راق نقط لك نب طلق نأ بق د سلدنألل بتك امنأكو

 ىراصنلا نم باتكلا لهأ ةلماعم ىف حمسلا مهنيد ميلاعتا اهلهأ ىلإ نيلماح اهيف برعلا

 نم ال نوذختي امو مهتادابع ىف ةينيدلا مهتيرح مط لْفكَت ثيحب .قفرلا ىهتنبب دوهيلاو

 ىتلا ةحدافلا بئارضلا لقث مهنع عفّري ثيحبو ,لخدت ىأ نود رئاعشو تويبو سئانك

 .ناوهلاو ملظلاو سؤبلا نم ةضيغب روص ىلإ مهتايح اهب اولاحأو طوقلا مهيلع اهضرف

 نادعي طاوقلا ووج قم سلنألا لها روع ىتلا ةيركلا ةيمالسالا ةلماعملا هذه تناكو

 بحاصل ىطعي ىذلا لدعلاب سلدنألا تألم ىتلاو ءاحيبق ها اوناك

 «ميقتسم ساطسقب ةايحلا ةهجاوم ىف سانلا نيب ىوسي ىذلاو ءفْيَح ىأ نود هقح قحلا

 ٍلثم نم هيف نوري امل مالسإلا سلدنألا ٌييحيسم نم نوريثك قئتعي نأ ىف ايوق اببس

 نيدلا ىف ةدقعملا ثيلثتلا ة ةركف نم ةبئاش ىأ هبوشت ال ميوق نيد نمو .ةعيفر ةيناسنإ

 نيدلا قنتعي ناك نم نأل اضيأو .هترخآو هايند ىف ةداعس نم هقنتعمل حيتي ام عم ؛ىحيسملا

 نيحافلا نيملسملل ام لك هلف .هرايدل حتافلا ىبرعلا قوقح عيمج هل حبصي مهنم فينحلا

 مالسإلا ىف ةقحالتم جاوفأ لحد نال نيلدنالا قة اعيرس ا ايهو .قوقحلا هذه نم

 ىف ثدحي مل هنأ ركذن نأ ىغبنيو .نيدلوملا مس اب مهؤانبأ يمسو .ةملاسملا نومسي اوناكو

  ةلوفكم ةينيدلا ةيرحلا تناك دقف .مالسإلا ىلع دحأ. هركا نأ سلدنألاب برعلا خيرات

 ْ مامأ كلذ نلعي نأ دبال باتكلا لهأ نم ملسأ نم ناكو ءدح ىصقأ .ىلإ دوهيلاو ىراصنلل

 ظ ةقينو ىف كلذل هنالعإ لجسي نأو ,نادلبلا نم اهريغو ةبطرق ىف نيملسملا ةاضق نم ضاق

 ,. اعئاط» هتعيرش ىلع فقو نأ دعب مالسإلا قنتعي هنإ اهيف الئاق ,نيدهاش اهيلع دهشي

 ا تل و و ام ءانمأ

 ")هل هتياده ىلع

 .ءادأ اوخيصيت قيس ةييرعلا ملت لع“ ننلدقألا لفأ نم. ماسلا نم ليكي نأ سيل

 نأ مهءانبأ اوعفد لثملابو ,هقانتعا نم أزجتي ال ءزج ٌّدعَ ىتلا هباتك ةوالتو مالسإلا رئاعش

 . ,ةغلو انيد :الماك ايرعت اوب رعت سلدنألا لهأ نم اريبك ارطش نأ كلذ ىنعمو «,ملعتلا اذه

 8 راطعلا نبال تالجسلاو قئاثولا باتك 0

 .اهدعب امو 200 ص (ديردم
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 ةغل ةيسنامور: وا ةيماع ةينيتال ةجط ذختي ناكو .هتيحيسم ىلع لظ رطش مهءارو ىقب دقو

 ةصاخو .ةريقف ةبدجم ةغل اهنأ نم افنآ هانركذ امب اعيرس رعش هنأ ريغ .ىمويلا هبطاخت ىف

 اهلثم ال سيل اضيأو ,ةيبرعلا ثارتك ىبدأ ثارت ال سيل ذإ .ةيبرعلا ىلإ اهترقي نيح
 دالبلا ىف ةيب رعلا لهأل امع الضف .اهمامأ هب تبثت نأ عيطتست .ىراضح الو ىفاقث ثارت

 ,بلاغلا ىكاحي نأ لواحي امئاد بولغملا نأ فورعمو .ةبلغو ناطلسو ةوقو ةزع نم
 ايبدأو ايفاقث اهدوهو سلدنألا ٌىيحيسم ىلع ىلعتسي بلاغلا اذه لظ اذإ انلاب اف
 نرقلا ةياهن ىتح ىداليملا نماثلا نرقلا نم ةبقاعتم انورق لب نينرق الو انرق ال ايراضحو

 ىبرعلا ركفلا اذه مامأ نيهودشم نوفقي اوناك بقحلا هذه لاوط مهو ءرشع سماخلا
 الئاق مالسإلا ثارتب هلاقم ىف «دنرت» كلذ روصيو .ةفسلفلاو بدألاو ملعلا ىف رهابلا :

 كلذ ىف تناكو .ةراضح ةيبروألا ندملا رثكأ ىداليملا رشاعلا نرقلا ىف ةبيطرق تناكو»

 (وتاك هن ولتخ بوب هرادتو نونل ماكح ذا اهناش عافترا نم غلبو ,ملاعلا باجعإ راثم نيحلا

 ذنمو .'''«ريبك برطم وأ ىرامعم سدتهم وأ حارج ىلإ ةجاحلا نهم املك اهيلإ نودصقي

 اهيلع تلوتسا ىتلا ةيسلدنألا ندملا ضعبو ةلطيلط لوحتت رشع ىداحلا نرقلا طساوأ
 ملع نم ىبرع وه ام لكل ةمخض ةمجرت !''تاسسؤم ىلإ ةيلامشلا ةيحيسملا تارامإلا
 ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا :ةيبروألا دالبلا فلتخم نم ملعلا بالط ةلطيلط ٌمؤيو ءبدأو ةفسلفو
 هدهجو هتقاط رادقمب مهنم لك لمحبي ةينابسإلا دالبلا نع الضف ةيزيلجنإلاو ةيناملألاو
 هذه تناكو .داليملل رشع سماخلا نرقلا ىتح كلذ لظو .هنادلبو هندم ىلإ ةيب رع اسابقأ

 ىلإ ىطسولا روصعلا مالظ نم اهجورخو ابروأ ةضمن ىف لماوعلا ربكأ نم سابقألا

 نم ىقب نم نأ ىلع عطاسلا ليلدلا هنم ذختأل هلك كلذ تلق امنإو .ثيدحلا رصعلا ءاوضأ

 مكحب - فينحلا نيدلا قنتعا ىذلا هليمز لثم - برعت هنيد ىلع سلدنألا ىف نييحيسملا
 رعش نم مه ناك ام مكحب اضيأو .ىفاقثو ىراضح قوفت نم برعلاو ةيبرعلل ناك ام
 بطاختلا ىف ةجرادلا ةيسنامورلا ةجهللا تناك انيب .صصق ريغو صصق عيفر بدأو

 عيطتسن ال ثيحب ءاديدش ارقف ةريقف ايريبيإ لاش ىفو سلدنألا ىف نييحيسملل «ىمويلا»
 ةيضفملا ةديدجلا '"!هتيرظن ىف اريبير ىنابسإلا قرشتسملا هيلإ بهذ ال اًيفاك اًرربم دجن نأ ٠

 ىف اهنوملعتي ةيمسر ةغل ةحيصفلا ةيبرعلا نومدختسي اوناك سلدنألا برع نأ ىلإ

 .ةفلتخم عضاوم ىو اهدعب امو 0 ص ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط) مالسإلا ثارت )١(

 ١ ص ايثنلاب ىف ةيرظنلا هذه عجار (؟) ١37. ص (رشنلاو

 .اهدعب امو ايتنلابل ئشلدنالا ركفلا خيرات كلذ ىف رظنا ()
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 مهنيب اميف مهثيداحأو ةيمويلا مهتوئش ىف اوناكو ءاهيلإ امو قئاثولا اهب نوبتكيو سرادملا
 ةغللا ىف جاودزالا اذه نإ :لوقيو .ةيسنامورلا وأ ةجرادلا ةينيتاللا نم ةجط نومدختسي

 اذه ذختاو .ةيقرشو ةيب رغ تارثؤم هيف جزتمت طلتخم ىرعش زارط ءوشن ىف لصألا ناك
 .دحاو ىرعش نف امهو ةحشوملاو لجزلا امه نيتروص ىبعشلا بدألا نم ديدجلا زارطلا

 لك ىف غلاب اريبير نأ انيأر ىفو .ةحيصف ةيبرع ةحشوملاو جراد ىقوس لجزلا نأ ريغ
 .ةبطخملا هتيرظن ىلإ هتدأ ةغلابم كلذ

 ةينيناللا فرعي ناك هنأ ةبطرقب ةاضقلا ضعب نع ىنشخلا ىوري نأ اهل دهشي دقو

 وهو ةيمجعلاب هيلع حاص اصخش نأ هنع ركذ ١١ ةينحلا اكو ناك اك وأ ةعيراذلا
 هتكردأ دق ىضاقلا نإ ةيمجعلاب هل اولوق هعم نمل لاقف .هل فقيل ءاضق سلجم نم فرصنم
 ناك هنأ ىلع لدي امم ,ةيمجعلاب هحايص نم هدارم مهف هنأ حضاوو .'''ةمآسلاو ةلالملا
 هركذ ام ةجرادلا ةينيتالل ةاضقلا ضعب ةفرعم ىلع ةلالدلا ىف كلذ نم حضوأو .اهفرعي
 كالت ةليقرح لهب. هل تناك نارع نبا "يمس ةاضقلا:دحأ ةوهش .نم الجو نا نه. قشحلا

 .دجسملاب هسلحي ىف ىضاقلا اذه ىلإ ةأرما تمدقتف ,دجسملا باب ىلع راهنلا لاوط اهماجل
 - :ةيمجعلاب اه لاقف (اهسفن دصقت) هذه كتّيقشل رظنا ىضاق اي :ةيمجعلاب هل تلاقف
 لع اهماجخ كلر لا راب نبا لإ قيقا انا يعش تلا تحااح نفل لوفي. اك
 خيش ةبطرقب ا .””رايتلا لاول: دجسملا باب
 0 لدت ال ىنشخلا دنع اعيمج رابخألا هذهو ."'مهدنع ةداهشلا لوبقم ناسللا ىمجعأ
 ىف برعلا اهم اهمدختسي ةحراد ةينيتأل ةجل ىلدنألا نع ًالظف ةبطرقب تناك هنأ لع ةعطاف

 نيمأل اقزر نافلاسلا نايضاقلا نوكي نأ نكممو .ةيدرف رابخأ اينألا: بطاختلا ةغل
 ناسللا ىمجعأ دهاشل ةاضقلا ذاختا امأ .همأ نع ةيمجعألا اههنم لك ظفلتف ,نيتيمجعأ
 يك ايررلا ةنيرادلا يالا نيام الاول مهنأو هيلإ ةجاح ىف اوناك مهنأ ىلع لديف
 تاحضا نم اوناكا ءاوس نولوقي ام مجرتي مجرتم ىلإ اوجاتحاف .مجاعألا ضعب
 وهو ال مهف ةقدو اب ف نسح نع مهاباضق ىف ةاضقلا مكحي ىتح :ةافقتل ا رأ قراعدلا

  ذإ ,ةجراد ةينيتال ةجط تناك ةبطرق ىف بطاختلا ةغل نأ نم لاقي ام ضقني ربخ كلذب

 باقلألا ضعب نأ اريبير ةيرظن راصنأ اضيأ هب للدي اممو .اهفرعت اهب ةاضقلا ةرثك نكت

 .85 ص ىنشخلا 6 1 نص( ضف ةفيط) فشلا ةيطرق ا 0 2

 ] .118 ص ىنشخلا (؟)
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  ءىش وهو .مالسإلا ىف تلخد ىتلا ةينابسإلا رسألا مالعأ ضعب قحالت تلظ ةينيتاللا

 دقو :ةرضألا نو هنال ءالغألا نضع اقحلم ميدقلا ىيتاللا بقللا لظي نأ ىعيبط

 نأ كلذ نم ,مهريغو ءارعشلا نم مهسفنأ برعلا ءانبأ ضعب ُقَحْلَي هدجن اننإ :نولوقي

 قباس نب ركب نب هللا دبع هليمز بقل 771 ةنس ىفوتملا ديعس نب نمؤم رعاشلا

 هنأ رابألا نبال ةلمكتلا ىفو ,"7نايح نبال سبتقملا ىف امك لّذَنلا بقلب رعاشلا ىعالكلا
 هيلع عاش امنأكو ."'لذنلا ىأ ةينيتاللاب ©هههلاه ةلئقلا ةملكل فيرحت اهلعلو ةلمقلاب 5

 هن: ىوتملا ايركر: نبا. ىيح نب دمع سس رعاش:هدقبااناقلتو .ةينيتاللاو ةيب رعلاب بقللا

 ,طافلقلا بقلب هنم اماقتنا هيرصاعم ضعب هبقلف ءامئاد بايثلا رذق اريبك ءاجه ناكو ٠9"

 روتكدلا ىري امك - كلذب هوزبن ,راقلاب نفسلا ناٌّمد ةجرادلا ةينيتاللاب ©21348:6و

 ىف رماع ىبأ نب روصنملا رعاش ىناورملا ناثع نب ديعس ناكو .هب اي ةرادقل - ىكم

 نبا لاق امك - ةجرادلا ةينيتاللاب وهو 8ةللعمد (“اهنيّنبلا بقلب رب منارلا نقلا رخارأ

 ةبطرق ىف برعلا ءانبأل ةيمجعلا باقلألاب زبنلا اذه لثمو .هتماخضل توحلا - ديعس

 عباصأ ددع زبنلا ىلع هتلالد ىف حضاولا هنم فورعملا زواجتي ال ذإ ادودحم ناك سلدنألاو

 ىلع اليلد هذختن نأ عيطتسن ال كلذلو ,ةدحاولا ديلا عياصأ ددع نكي مل نإ نيديلا

 .سلدنألاب برعلا بطاخت ىف ةجرادلا ةينيتاللا عويش

 هركذ ام وه اهتحص ىلع ايوق اناهرب انيديأ ىف نإ اريبير ةيرظن باحصأ لوقي دقو

 ىف مهراد» :لاق ذإ ءسلدنألاب ىلب ةليبق نع «برعلا بانعا ةرهمج » هباتك ىف مزح نبا

 سماخلا نرقلا ىف) مويلا ىلإ كلانه مهو ,ةيطرق ىلامشب مهمساي فورعملا عضومل

 مهؤاسن :طقف ةيبرعلاب نكل ةينيطاللاب مالكلا نونسحي ال مهباسنأ ىلع (ىرجملا

 سلدنألا ىف اهدحو ّىبب ةليبق نأ مزح نبال صنلا اذه نم حضاو نولوقيو .("”«مهلاجرو

 نم اهاوس فالخب ,ةجرادلا ةينيتاللاب مالكلا نسحت نكت م ىرخألا ةيبرعلا لئابقلا نود

 ىلب نع ثدحت امنإ مزح نباو .ةيمويلا اهتغل ف بطاختتو اهب ملكتت تناك ذإ لئابقلا

 ىف امع ءادآلا نسحت تناك اهنأ لئابقلا نم اهريغ ىلإ حوضوب بسني نأ نود ءاهدحو

 ىلع ةيبرعلاب الإ ملكتت ال ندم لب لئابق اهءارو ناك هنأ دكؤي ام لعلو .ةينيتاللاب اهسفن

.١١١/١ 
 برغملا عجار (9) (توريب عبط ىكم .د قيقحت) سبتقملا رظنا

)١(. 
 برغملاب لياقو 58ص: ١/ 2١١7برغملا (ع) ١/١197. 0/7
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 تل لهأ نع نادلبلا مجعم هباتك ىف عياسلا نرقلاب توقاي دنع ءاج ام اهتلكاش
 تررم ولو .بدألا ىناعي ال نمو ارعش لوقي ال نم اهلهأ نم ىرت نأ لق» : :لوقي ذإ
 تاو ةيلغ :ةهيرتقا ام هتعاس نم ضرق رعشلا نع هتلأسو .هثارحم فلخ اهيف حالفلاب'

 ىف بلش ةنيدم» 1٠١: ةنس ىفوتملا ىريمحلل راطعملا ضورلا ىفو .«ةقم ةنلط قعم

 ةغللا ىلع نوظفاحي اولظ اهارق ناكسو اهناكس نإ» :لوقيو «سلدنألل ىبرغلا بونجلا
 اهندم ضعبب سلدنألا ىف شيعي لظ امنأكو ."'«ةرخأتم دوهع ىلإ ةحيصفلا ةيبرعلا
 نأ ىلإ ثحاب بهذي فيكف .ةرخأتم روصع ىتح ةحيصفلا مهتغل اوقرافي مل برع اهرايدو
 تلحو مهيولقو مهوقعو مقتلسلا نم اينكامأ ةيب رعلا تلياز كانه - مهنم اًريثك وأ - برعلا
 ناطلسلاو ةسايسلا ةغل ىحصفلا تناك اهنيب .ىمويلا مهبطاخت ىف ةجرادلا ةينيتاللا اهلح
 !؟بدألاو ركفلاو ةفاقثلاو نيدلا ةغلو مكحلاو

 :يطرقلا ورلا ةحبض -هوجولا ضعب نم- اضيأ اريبير ةيرظن أطخ ىلع لدي امتو
 انلاب [فإ «ةيب رعلا 4 ىبرعلا ندالاب نابسإإلا ىراصن علول اهيف ىسأي ىتلا ةروهشملا
 طاين عطقت ةرسحلاو ,لوقي ,عئارلا اهمدأو ةغللا هذهب نابساإلاو برعلا نم نيملسملا علوب
 نولبقيو .مهتاياكحو برعلا رعش ةءارق ىف ىربك ةذل نودجي نيدلا ىف ىناوخإ نإ» :هبلق

 ىكل امنإو .اهوضقنيو اهيلع اودريل ال ,نيملسملا ةفسالفلاو نيدلا لهأ بهاذم ةسارد ىلع

 لاجر ريغ نم - ادحاو نآلا دجت نيأو ءاحيحص اليمج ايب رع ايولسأ كلذ نم اوبستكي
 لاجر ىّوس - ْنَمو !؟ ةسدقملا ليجانألا ىلع تبتك ىتلا ةينيتاللا حورشلا أرقي - نيدلا
 نإ ! ةرسحلل اي !؟ لسرلاو ءايبنألا راثآو نييراوحلا تاباتك ةسارد ىلع فكعي - نيدلا
 اهم نونمؤيو ءاهبادآو برعلا ةغل الإ مويلأ نوفرعي ال ىراصنتلا نابش نم نيبوهوملا

 ناكم لك ىف نوحّرصيو ءاهبتك عم ىف ةلئاط الاومأ نوقفني مهو ,مُهَت ىف اهيلع نولبقيو
 ءاردزا ىف كرناخا ةينا رصنلا بتكلا نع مهتثدح اذإف .باجعالاب ةقيقح بادآلا هذه نآب
 ,مهتفل تح ىراصتلا أ دقل الل .مههابتنا اهيلإ 0 رينج نوح ايحأب
 نم اهيلس اباتك هل بحاص ىلإ بتكي نأ عيطتسي ادحاو مهنم فلألا نيب دجت داكت الف
 ل 1 ل كناف برعلا ةغلب ةباتكلا نع امأف ءأطخلا
 ."0«هلابجو انف مهسفنأ برعلا رعش قوفي ام ىبرعلا رعشلا نم نومظني مه لب «قمنم

 )١( رظنا 0١ ) )9ص ايثنلاب ىف ةحيصلا هذه صن عجار 480/ '

 . ص (رشنلاو ةمجرتلاو ٠١٠5.
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 ادم ل يل نإ - هتوص ىلعأب - خرصي د

 ااا 0
 رعاشملاو لوقعلا ىلع رطيستو بولقلاو ةنسلألا مهنم كلمت ىه اذإف .ةينيتاللا
 مظنو ةقمنملا ةباتكلا ىف مهتلثمأ اهنم نيذختم نيئراق اهيلع نوفكعي مه اذإو ,سيساحألاو
 هديؤت ىقيقح هركذ ام لك نإ» :الئاق وٌربلَأل ةحيصلا كلت ايثتلاب دكؤيو .ةعيدبلا راعشألا
 مضي وهو ءديردمب ةيلهألا ةبتكملا ىف ظوفحم طوطخم ةتاخ ىف اهدجن ىتلا دئاصقلا كلت

 نم ةمجرثمو 0و بسح ىلع اباوبأ ةبنارم اهتارارقو .ةيسنكلا نيناوقلا نم ةعومجم
 فقسألا ىلإ ىّدُهُم باتكلاو ,سيسنجنب ىّمسي سق ملقب ةيبرعلا ىلإ ةينيتاللا

 امع ءىش ىف قرتفت ال ةيبرع ةيرعش ةديصق ىف ءادهالا تارابع تمظنو .كلملا دبع

 ةعيدب تايبأ ةعبرأ ايثنلاب و .«أنومضمو الكش ماقملا اذه ىف نوملسملا برعلا همظني

 نم) نوب رعتسملا اهبتك ىتلا ةينيتاللا بتكلا نم ريثكلاو» :لوقي مث ,ةديصقلا كلت نم

 نومدختسي اولظ دقو ..ةيبرع تاقيلعتو احورش اهشماوه لمحت (نابسإلا ىراصن
 ندملا نم اهريغو ةلطيلط ىف) ةريزجلا نم مالسإلا ناطلس لاوز دعب اليوط انمز ةيبرعلا
 نومستيو مهعئاقو برعلا ةغلب نوبتكي اولظو (ةيقرشلاو ةيبرغلاو ىطسولا ةيسلدنألا
 انل اهفلخ ىلا قئاثولا نم عت اك شع. عبارلا :نوقلا .لئاوأ حب ةييبرغ .ءايسأب

 «ةلظيلط يوتيب 2

 نأ ةيب رعلا مهناقتإ نم غلب نم نييحيسملا نابسإلا نيب دجن نأ وربلأو ايثنلابل دهشيو
 كب سموق لتم ىرحطا علاثلا ىرقلا طساوأ دنم ةيومألا ةلؤنلا نيواؤد:ق'اباتك اَوتيَع

 وربلأ ناك اذإو .نمحر لادبع نب دمحم ريمألا دهعل لوألا لصفلا ىف هركذ َّرم ىذلا ناينتنأ
 ةييتاللا مهتتل لع ةيبرغلا نبع اوحبصأ :كيعب نييحوشلا ةاهسإلا برغش دهشي
 تب نيل نكح كب رعت ةليوط نوزق دع انناسناب نزع اوناك نيذلا دوهيلا نإف ةجرادلا
 نسلدنألا تاتك نيب: مرتع تنل حيرت ةسلنألا ةيذألا مجارتلا بتك دجنل ىتح مهترثك

 مه ءمهنم ةعبسل برغملا هباتك ىف ديعس نبا مجرت دقو ءاهيحاشوو اهييقيسومو اهئارعشو :

 ,ةريسلا ٌىيس ناكو ةطان رغ ىف سوبح نب سيداب ريزو ةلي رغنلا نب فسوي نب ليعامسإ

 تاك ىادسع نب فسوب قي .ىاديبح ايه اهاو فورم انك اثاكو :ققيوي هقنال كللكو
 ارعش اديجم ابيدأ ناكو ,همالسإ نسحو ملسأف ,هنيد نم هللا هلاقأ دقو ,ةطسقرسب دوه ىنب
 نيعو ,هلبق دوه ىنب دنع ابتاك هوبأ ناكو ةريخذلا باتك ىف ةليوط ةهرت ةلوحبا راو

 .اهدعب امو 481 ص ايثنلاب رظنا )١(
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 نيب ديعس نبا مط مجرت نمو .هنيواود ىف ابتاك ىادسح هدج رصانلا نمحرلا دبع شعراء 
 برضلاو ءافغلا هس اكو ندوقمتك خب 5-5 بيبطلا 0 نب - ةسداسلا ةئاملا 5

 ىف ديعس نبأ مجرتو تلحس ةلوا ف ةمئألا ىلإ د 0 .ر رانا نب ميهاربإ
 انيد مالسإلا رثآ ىذلا ىليبشإلا ىليئارسإلا لهس نب ميهاربإل اضيأ عباسلا نرقلا
 دوبهع نيب برعتلا عاستا ىلع لدي اممو .أديح احاشوو اهمان ارعاش ناكو ,ةديفعو

 قدوهبلا .ليغانبلا تع ةنومسم لكم تاديحمثارعاش مهئاسن نيب دجن نأ سلدنألا

 ناكو ءرعشلا هحراطت : تناكو ,اهبيدأتب ىنتعاو ارعاش - كرقملا لوشن 5 2 اهوبأ ناكو

 سلدنألا دوهي نم ةرثكلا نأ دكؤي اممو .رخآ مسقب ىه اهتمتأف ,ةحشوم نم امسق مظن امبر

 ىلإ ةيبرعلا ةفاقثلا ةمجرت نوبلطي نويب رغلاو نابسإلا ذخأ نيح هنأ الماك اب رعت تب رعت

 ةفاقثلا كلت نم هولثم أم ىو ءمحض رود كلذ ىف مه ناك ةينيتاللاو ةجرادلا ةينابسإإلا

 ةفاقثلا دراوم نم اينابسإ دوه ةفاقث تعبن » : ايثنلاب لوقيل ىجح ,ةيردعلا مهتغل ف

 "7«ةرشابم ةفصب ةيسلدنألا ةيمالسإلا

 . نأ ىلإ ةيضفملا اريبير ةيرظن أطخ ىلع - حوضوب - ضقني ام هلك كلذ ىف لعلو
 نم ةجهل مهنيب ايف مهتيداحأو ةيمويلا مهنوئش ىف نومدختسي اوناك سلدنألا برع '

 اضيأو .اهانمدق ىتلا ىربكلا قئاقحلا فلاخي ام كلذ ىف نأل ,ةيمجعلا وأ ةجرادلا ةينيتاللا

 اونوكي م اهدوهبو سلدنألا ىف نابسإلا ىراصن نإ لوقي نأ دحأ عيطتسيال هنإف
 مسا وهو نيبرعتسم اومس انيب ؛ةيسلدنألا ةيب رعلا ةيماعلا ىمويلا مهبطاخت ىف نومدختسي

 هتيرطت لع اعمر: هب لدغ ام لكو .ةيلاوتم انورق برعلاب مهجازتما لاوط مهب قصل

 ةحشوملا امه نيتروص ذختا سلدنألا ىف ىبعشلا بدألا نم ديدج زارط روهظ ةئطخملا

 اهنأو لقألا ىلع نينرق نم رثكأب لجزلا اهتأشن ىف تقبس ةحشوملا نأ فورعمو ,لجزلاو
 دعب نيحلا ىف اهمظان هب فرظتي دق ام الإ ءاهروهمج ىف ىحصفلا ةيب رعلاب مظنت تناك

 فو رعمو .دعب ايف كلذ عوج ام وحن ىلع .اهتياهن ىف ةيسنامور تاملك ركد نم نيا
 انايحأ اهيف ىءارتت ةيسلدنأ ةيماعب مظني امنإ ,ةجراد ةينيتالب مظني ال لجزلا نأ اضيأ
 اهتأش .ةيب رع ةيماع ىه امنإ ,ةينينال ةيماع تسيل ىهو .ةجرادلا ةينيناللا ةغللا نم ظافلأ

  اهلهأ تاغلب اهيف ىحصفلا ءاقتلا نم ةيب رعلا دالبلا عيمج ىف تأشن ىتلا تايماعلا نأش

 ةيسلدنألا ةفاقثلا ةمجرت ىف دوهيلا رود عجار | ')١(
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 .فيرصتلاو ربنلا ىف تاغللا كلت صئاصخ ضعب ىبرع دلب لك ىف اهتلخد دقو .ةينطولا

 ةاطاعزا ىف حضتي ام وحن ىلع سلدنألا ىف ثدح ام وهو .ةريثك اهنم ظافلأ اهتلخد اك

 . ىتلا ةيسنامورلا ةجهللا نم ظافلأ نيح ىلإ نيح نم اهللختت ةيماع ةيب رعب ةموظنم ىهف
 تارامإلا نم اهءارو ايف ةيح تلظو ىبرعلا حتفلا لبق سلدنألا ىف ةرقتسم تناك

 ىراوجلاو ىراصنلا ضعب ةنسلأ ىلع سلدنألا ىف لثملابو .لابشلا ىف ةيحيسملا

 .لاجزألا ىف ظافلأ ضعب اهنم تقلزناو ءبورح لا ىف نابسإلا نم نيقرتسملاو تاينابسإلا

 ,ةيماعلاب ةموظنملا لاجزألا هذه نم ىصقتست وأ ىصحت داكت ال. صوصن انيديأ نيبو

 دكؤي امم ,سلدنألا ىف ةجرادلا ةيسنامو رلا ةجهللاب موظنم وأ بوتكم صن ىأ اهيف سيلو

 ام لكو ةئطخم سلدنألا برع ةنسلأ ىلع ةجهللا كلت عويش ىلإ ةيضفملا اربيير ةيرظن نأ

 أهنم ءىشب نومليوأ ةجهللا كلت نوفرعي اوناك سلدنألا برع صضعب نا لاقي ا نكمي

 نولاجزلا بتكي ملو .ةنسلألا ىف ةلوادتملا ةيسلدنألا ةيب رعلا ةيماعلاو ىحصفلا بناجب

 ضورعلا نازوأ ىلع اهومظن دئاصق اضيأ اهعم اوبتك لب ءاهدحو مهاجزأ ةيماعلا كلتب

 وهو رتل مساب فورعملا جاحلا نب دمحأ هتلادبع ىبأ دنع اناقلي ام وحن ىلع .ىبرعلا

 لطاعلا» :هباتك ىف ىلحلا نيدلا ىفص ركذ ذإ .ىرجهلا سداسلا نرقلا ءارعش نم

 رعشلا نازوأ ىلع ةيماع ةديصق ةرشع ثالث هلاجزأ بناجب هناويد ىف هل أرق هنأ «ىلاحلا

 نزو نم ناتنثاو .ديدملا نزو نم عبرأ ىهو ءاهنم دئاصق رشع ارا : دقو .ىبرعلا

 علخي نرو نم ىرخأو براقتملا نزو نم ةديصقو .فيفخلا نزو نم نايرخأو ءلمرلا

 نأ: ككولا قمور أ ""ةيفاقلا انتانأ نفت ةليلقا نيخ :ةطوبت ةكيصت لك نموا وسلا

 سشلا "فازوا لع ظنت ةيماعلا دئاصقلا هذه لثم تناك هريغو سيلغدم دنع لاجزألا

 .لاجزألا ضعب نب هدشنن ام ىلع انقيلعت ىف - دعب ايف - حضتيس امك ىبرعلا

 006-5 ةينيتال ةجمل هيتسلا ىف برعلا نم اهلهأ لوادتي مث - هلك كلذب - سلدنألاو

 مهبطاخت ىف سلدنألاب ةماعلا اهوادتي ناك ,ةيب رع ةيماع اهيف اولوادت امنإ ءاريبير موت اك

  مهكسمت عم نيفقثملا طاسوأ اهيف مهعم كرتشاو .قاوسألا ريغو قاوسألاب ىمويلا

 نويحيسملا ىوتسي امك .ةملاسملاو نوملسملا كلذ ىف ىوتسي «ةعيفرلا اهبادآو ىحصفلاب ]

 . ىقتلي - عينصلا اذه ىف - ىسلدنألا بعشلاو .افنآ وُرِبلأ مهنع ثدحت نم دورها

 )١( ص (ةرهاقلاب باتكلل ةماعلا ةيرصملا ىلاغلا صخرملاو ىلاحلا لطاعلا باتك مجار 20١٠6
 اغدعب انو ةئيطا رشن) راصن نيسح قيقحتب ىلحلا نيدلا ىفصل ] ]
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 اهيف ةيفاقثلا طاسوألا تناك ذإ «ةفلتخملا ةيبرعلا نادلبلا ىف ةيمالسإلا بوعشلا عيمجب

 تقولا ىفو ءرثنو رعش نم جتنت امب اهيف كراشتو اهبادآ لثمتتو ىحصفلاب كسمتت اعيمج
 - ىهو ءاطوح نم ةماعلا لثم كلذ ىف اهلثم ةجراد ةيماع ةغلب طاسوألا هذه ثدحتت هسفن
 تناك ىتلا ةيدقلا تاغللا نم ظافلأو صئاصخ ضعب اهتلخدو .بارعإلا اهيف لمهأ ةغل
 .مه ةديدج اًناطوأ اهوذختيو اهيف اورقتسيو برعلا اهزني نأ لبق نادلبلا كلت ىف ةدئاس

 ىف ةفلتخم تاليدبت ةيبرعلا ظافلأ ضعب ىف تلدب ةيبرعلا نادلبلا فلتخمب ةماعلا نأ اكو
 دئاصقو تاتكلا تاياتك ىلإ ظافلا ضب ةيماعلاو ةيقوسلا اتالك نم تقلزناو اهتاكرح
 ءابدألا هبنتجي ىتح ,ةماعلا نحل ىف اًبتك فلؤي قرشملا ىف نييوغللا ضعب لعج ام ءارعشلا
 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىئاسكلا دنع فرعن ام وحن ىلع مهراعشأو مهتاباتك نع هوو

 ىف نييسلدنألا نييوغللا نيب هركذ رم ىذلا ىبطرقلا ىديبزلا فلأ كلذك ةرجهلل 4
 0 ام ىلإ ءارعشلاو باتكلا هّبني ىتح ماوعلا نحل ىف اًباتك ىرجه لا عبارلا نرقلا
 اويكو هوس قدح فراعتلاو يابا قى انابحأ .لخدو ةيبرفلا 0 كم ةماعلا

 الا نيب يشيل 5: «هرعلا ةنسلأ ىلع سلدنألا ىف ةيبرع ةيماع عيشت تناك دقف نذإو
 دسفتو بارعالا لمهت تناك ةيماع ىهو ءاريبير نظ اى نست اهورب نأ ةهياد ةقيرخا

 ةيب رعلا نادلبلا ىف تأشن ىتلا تايماعلا نأش ةيب رعلا ظافلأ ضعبل ميلسلا قطنلا انايحأ

 مظنو ءابتك ىديبزلا لاثمأ نم نويوغللا ءالعلا - انركذ اك - اهيف بتك دقو ,ىرخألا

 مهاجزأ ىلإ نيلاجزلا ضعب فاضأو .ةيلجز نيواود انايحأو ,ةريثك الاجزأ نولاجز اهيف
 ةماخضلا ثيح نم ساقي ال وهو .مخض ىماع ىسلدنأ برع ثارت وهو .ةيماع دئاصق
 ثيحب .ىفسلفو ىملعو ىبدأو ىفاقث لئاه حيصف ثارت نم كانه ةيبرعلا تفلخ ام ىلإ
 ْ ةنا اهب لظ اريك ايبرع ايعش سلدنألا ىف اأشنأ برعلا نإ قحب لوقت نأ عيطتسن
 لظ اى ةراضحلاو نيدلا ىبرع لظو ,ةيماعو ةحيصف ةغللا ىبرع لظو .ةبقاعتم نورق

  .نادجولاو روعشلاو ركفلاو لقعلاو ةفاقثلا ىبرع

 .(ةرهاقلاب ةبورعلا راد .ىديبزلل ماوعلا نحل باتك ةمدقم رظنا )١(
 ةبتنكم عبط) باوتلا دبع ناضمر روتكدلا قيقحتب
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 ءارعشلا ةرثك (ب)

 ٠ (هاغ - و ١ ةالولا نمز ادودحم سلدنألاب رعشلا طاشن لظي نأ د

 وقل اا نثكأ ,نأل (ه180١5-7) ىضبرلا مكحلا دهع ىتح كانه ةيومألا ةلودلا ردصو

 -. ناعتشا تظن اهرو يقاندفلا ةنينلا لع ةععتي اكإ رعشلاو .ةيني اوناك سلدنألل نيحتافلا

 رصع ىف ركبم يرضم رعاش نع انوثدح دقف كلذ عمو ءةاورلا اهلجسي مل ةرتفلا كلت ىف
 متاح نب ليمصلل احاذم ناك ىبالكلا ةنوعج وه ةيومألا ةلودلا نمز قحلي مل ةالولا

 اودشنأو .ةرجهلل 4 ةنس دم ىيلدتالا ىلاو ىرهفلا نمح ر لا دبع نب فسوي راشتسم

 ريمألا.هنباو ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا نمحر لا دبعل اراعشأ اودشنأ امك ,هرعش ضعب

 دقو .ىومألا تيبلا ءارمأل اًراعشأ نودشني ةاورلا لظيو .ىضب رلا مكحلا هديفحو ماشه

 نم نوركذيو ءسلدنألا ىف هتيالو لوأ ذنم رعشلا ةياعر ىف ىشرقلا تيبلا اذه ذخأ

 كلملا دبع نب رشب هدج مع نباو حلاص نب ةيواعم هيضاق لخادلا رصع ىف ءارعشلا

 هل تناكو قاورملا كلكا ةيع نب يمنع هقانا ندع قف نلدنألا نإ نكادلا قاويلا

 ٌىشخملا وبأ ماشه ريمألا دهع ىف ءارعشلا نم رهتشاو .ةّيلع ةناكم لخادلا دنع

 نيس رغ وكلا اومزا رهتشاو ءىضبرلا مكحلا هنبا ةلود ىف ىفوتملا ديز نب مصاع

 مكحلا نبا طسوألا نمحرلا دبع ةلود لوأ ىف ىفوتملا قطْيلطلا ىفقتلا تا دبع

 ىناقثلاو ىراضحلا راهدزالا مهني هاير رفا 5 ع هدهعو (ه758- 55)

 هعف در مك لول طرق قينانور لوزن نطو «قفألا راقدزالا فبات ارو ىلدل الاب

 رعشلل عساو طاشن كلذ قفارو .عضوملا اده ريغ ىف اهنع انثدحت ةيقيسوُمو ةيئانغ ةضبنل

 مهروهشم نم دعنو .هئارعشل طسوألا نمحر لا دبع نم ةلصتم ةياعرو هتناكمل زازعإو

 -  انفلسأ ايف - اني ٌرمو «ةريزجلاو ةنوذش ىلع ىضبرلا مكحلا ىضاق حصان نب سابع

 مولع لمحت ىتلا ةيدقلا بتكلا سامتلا ىف قارعلا ىلإ هب هجو طسوألا نمحرلا دبع نأ
 ىف مهتضممن اوءدبو ,نويسلدنألا اهيلع ٌبكأ ةريثك ازونك سلدنألا ىلإ اهنم بلجف لئاوألا

 ىروهشم نمو .ةرهاب تافاضإ - دعب [يف - اهيلإ ةفاضإلا مث مولعلا كلت ةغاسإ

 شاعو ىضبرلا مكحلا دهع ىف هروهظ أدب ىذلا لازغلا ىيحي دهعلا اذه ىف اضيأ ءارعشلا
 ,ةروهشملا ناريطلا ةصق بحاص سانرف نب سابع هلثمو ,ةرجهلل 5 ةنس ىتح اليوط

 رمشلا نب هللا دبع اههرصاعي ناكو .؟7/4 ةنس ىتح شاعو مكحلا دهع .ىف مجن دقو

 6 ,هئانبأ يدوم. .قثملا .نب ناتغو .ةعذتز. .طسوألا نحل ةيغ ريمألا مجنم
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 ْ بقلملا جرفلا نب ديعس ناثع وبأ امههلثمو .لذنلاب بقلملا ىعالكلا ركب 0 - 0

 ' ظفحي ناك هنإ لاقي ,برعلا ناسل ىلع مهموقأو هنامز ىف سانلا بدآ نم ناكو .شاشرلاب
 طسوألا ىلا قبغ ني دم نتمألا ذهل ءا رعشلا :ضروهشم نفو :ةزاوعرأ فقالا ةعبرا
 نب كلملا دبع هريزوو .هسيلج ىفقثلا مصاع نب نيسح نب هللا دبع (ه1؟0-1578)
 حئادم هلو ىبتعلا زيزعلا دبع نب دمحتو .بيلك نب رماع نب رماعو ديهش نب دمحأ
 ءارعش ريبك ديعس نب نمؤمو .زيزعلا دبع نب مشاه هريزوو مساقلا هنباو ريمألا ىف ةريثك

 رودت نممو .سبتقملاو برغملا ىف راعشأو مجارت ءالؤه لكلو .نايح نبا لوقي امك ةبطرق

 رماع نب دمحأ نب ماتو مزح نب رهاط دمحم ريمألا دهعل سبتقملا ىف ءارعشلا نم مهؤامسأ
 نيروهشملا ءارعشلا نمو .ىولبلا جرف نب دمحم نب دمحأو ىروروملا دمحم نب هللا دبعو
 سبتقملا ىف مه نايح نبا دادعت بسح (ه.510٠-0) دمحم نب هللا دبع ريمألا دهعل

 نب هللا ديبعو مهتبلح قباسو مهميعز هنإ لوقيو .ديرفلا دقعلا بحاص هبر دبع نبا
 دادعو .هدهعل [ميهتافو ىتح هل امههحئادمب رصانلا نمحر لا دبع ةحيسو سيردأ نب ىيحب

 ةلوننلا ةهغل يدل وللا تاتو نييوتا نبارقادع هلطعو تنل ولا ةناتوسر ن هير: ةيعبوا

 ىفاعم نب مدقم هللا دبع ريمألا ءارعش نم دعي ىضمو .نايح نبا لوقي امك ةيناورملا

 دحاولا دبع نب مساقو دعب ايف فرعنس امك ةبيلص ىبرع وهو تاحشوملا عرتخم ىربقلا

 نبا ببطملا هبر دبع نب ديعسو عيبر نب ديرو ىدانملا قاحسإو مزلق نب دمحأو ىلجعلا

 ا و ياو يوحي ويعوأ رم ىخأ ْ

 نبا ةلودلا ىلع هلتم رئاثلا هليمز حدتما اك هر ل د ل ين نا

, 

 ريمألا ىف حئادم هلو هركذ راملا ىيحي نب دمحم طافلقلا ذئنيح ءارعشلا مهأ نمو ٠ .نوصفح

 نتفلا نأ لوألا لصفلا ىف انب رمو .ةلودلا ىلع راوثلا نم نيريثك ىف اضيأو هللا دبع
 ةملاسملاو نيب رعتسملا نيب سبلدنألاب ةريثك رايد ىف هللا دبع رمألا دهعل تمقافت دق تناك

 هذه اهيف تندح ىتلا رايدلا نم تناكو ةينأت ةهج نم برعلا نيبو ةهج نم نيدلوملاو ٍ

 نأ مهملاو .ةريثك عئاقوو بورح امهيف نيفرطلا نيب تبشنو ,ةطانرغ اهعمو ةريبلإ ةنتفلا

 ,ةلياقملا ةعامجلا ادعوتم وجهمو هتعاجل مهنم لك رصتني ءارعش روهظ ىلإ ىدأ كلذ
 هللا دبع ريمألا ىلاو ىدوج نب ناهيلس نب ديعس برعلا نيب ءارعشلا ءالؤه نم رهتشاو

 : نا رعاش رادأو .مهموصخل ديدش دعوتو برعلل ةيوق ةيمحب ضيفي هرعشو ,ةطانرغ ىلع

 هللا دبع ىلبعلا وه ةملاسملا ءانبأ نم دلومو .قراخم نب ديعس نب دمحم ىدسألا وه ىبرع

 .هموق نع امهنم لك اهيف لضاني .تاضقانم
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 رصانلا نمحر لا دبع هديفح دهع ىف اوشاع هللا دبع ريمألا ءارعش نم ليلق ريغ رفنو
 نم ةبلح هل تعمتجا» :نايح نبا لوقي ةرجهلل ةنس ىتح اماع نيسمح دتما ىذل

 هفك ةحامسسو هتلادع ركذ ىف اوعسوتو هظيرقت ىف اًونتفا مالا ءارمأ ءارعشلا لوحف

 اوعدبأف . .هحوتف لاصتاو هبو رح ريبدتب هرصبو همهف بوقثو هيأر ةلازجو هبلق ةعاجشو

 ءاهيو انسح هتلود اودازف مهتعانص نم مهناكمو مهرادتقا لضفب كلذ نم هب هولوانت اهيف

 هير ديع نبا ابصلا ىف هملعم مهمّدقم '''نيذانخ ةدع مهتقبط نم هيدل نومدقملا ناكو
 5 ديعس نب كلملا دبعو سيردإ نب ىيحي نب هللا ديبع هطمغ نم هيليو

 رابك نم مهريغو طانسلا ناسح نب نسحو بيعش نب بلغأو ردب نب ليعاسإو

 ىببطلا نيسحلا نب دمحمو ىدادغبلا دمحم نب رهاط لثم قرشملا نم هيلع نيئراطلا

 حئادم مهل سبتقملا نم رصانلاب صاخلا سماخلا ءزجلا ىف نايح نبا ركذيو .'"'ىقيرفإلا

 نيرخا ءارعشلو سيردإ نباو هبر دبع نبال ةصاخو هتاراصتناب اهيف هنوئنهم اوناك ةريثك

 هريزو روهج نب كلملا دبعو ةماحلا بحاص ىحضأ نب دمحو ىفحصملا رفعج لثم

 ءانثتساب ءارعشلا ءالؤه نم ريثكو .نيخرؤملا نيب هركذ رم ىذلا ىزارلا دمحم نب دمحأو

 مهتمدقم ىلو (ه؟5650-55) رطتملا مكحلا هنبا ءارعش دادع ىف نولخدي نيلوألا

 هريزو نيمهملا هئارعش نمو ىلا نيسحلا نب دمحمو هبجاحو هالوم ىفحصملا رفعج

 جرف نب دمحأو :صيخش نب دمحو ليده نب ىيحيو ديهش نب كلملا دبع 5-085

 بعاص هل كيقن اويدا ر غارق د رضانلا :هيبأ لثم مكحلا ناكو .قئادحلا باتك بحاص ىنايجلا

 مهيخأ نبالو زيزعلا دبعو دمحمو هللا دبع ةتوحأل نشنا كلذكو «ةقيالب اراهشا برغملا

 هل بجحيو (ه555-53) ديؤملا هنبا هفلخيو .رصانلا نب كلملا دبع نب دمحم

 دب وملل نسيلو «مهتلود ةلودلا حبصتو ءرصانلاو رفظملا هانبا مث رماع ىبأ نب , روصنملا

 مكحلا ىلع اهيف ىضقيو ءاماع نيرشع وحن لظت ةنتف ةبطرقب بشنتو ,لوطالو لوح

 فاجعلا تاونسلاو ةيرماعلا ةلودلا ىف ءارعشلا ىروهشم نمو .امربم ءاضق ىومألا

 روهشملا عباوزلاو عباوتلا ةلاسر بحاص دمحأ هنباو .ديهش نب دمحأ نب كلملا دبع اهدعب

 نب روصنملا حادم نم وهو ىناورملا ناثع نب ديعس هنيلبلاو ,هرعشو هرثن ةدوجب

 . روصنملا بتاك ىريزجلا سيردإ نب كلملا ديعو: لعب نيب دعا ني لع هقاقلا و ماغ ىبأ

 نسحلا ىبأ نب هللا ديعو: ىميتملا متع قو فرطملاو دمحم نب نمح رلا دبع ماظنلا نباو

 )١( عبط) سبتقملا نم سماخلا ءزجلا عجار (؟) ديجملا :ءارعشلا نم وهوءديذنخ عمج ديذانخلا المعهد 
 ص (ديردمب ةفاقثلل ىبرعلا 0 ..لحلملا  2١.اهدعب امو
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 غ١ ةنس ىفوتملا ىدامرلا نوره نب فسويو رصنتسملا رعاش صيخش نب دمحنو
 ءام نب ةدابُمو ,نسحلا نب ىسيعو .ىلاقلا ىلع ىبأ نب رفعجو لا نحمل نب
 جارد نباو تيطملا ىجحذملا نسحلا نب دمحم ناتكلا نباو 2١9 ةئس ىفوتملا -

 .ىروروملا بلاغ نب '''ةيمأو لاطسقلا

 دجن نأ ثلاثلا نرقلا ذنم ةيومألا ةلودلا نمز ىف ءارعشلا ةرثك ىلع حوضوب لدي امو
 ىلع ,ىرجه لا عبارلا نرقلا ردص ذنم مهئارعشل ةمجرتلاب نونعي نييسلدنألا نم نيريثك
 ا ا او ٠١” ةنس ىفوتملا ةعيبر نب نايثع دنع دجن .ام وحن
 ضزْرَعو نييسلدنألا ءارعشلا خيراتب ىنعت ىتلا تافنصملا هدعب ىلاوتتو «سلدنألاب

 ءارعش رابخاو 7+ :ةنيس قوتملا .نقاتكلا .ديعش..قبآل سلدنألا ءارعش لثم مهراعشأ ظ

 ءاهقف نم ءارعشلاو .رصانلا نمحرلا دبع نمز ىف ىومألا ماشه نب نب دمحم سلدنألا
 فوءرلا دبع نب دمحمل سلدنألا ءارعشو 518 ةنس ىفنوتملا ريصن نب مساقل سلدنألا
 ه٠ ةنس ىفوتملا ناسغلا ىسيع نب فرطمل ةريبلإ ءارعشو 78 ةنس ىفوتملا ىدزألا
 مكحلل هفلأ هنأ ىضاملا لصفلا ىف انب َّرمو .ىنايجلا جرف نب دمحأل قئادحلا باتكو
 ىلع هباتك عزو دواد نبا ناكو ىدادغبلا دواد نبال ةرهزلا باتك هب اضراعم رصنتسملا

 قاف انب رم ابك - هباتك جرف نبا لعجف ءتيب ةئام باب لك ىف عدوأو باب هئام
 رعشلا ىف مهقوفتل انايبو هنطوم لهأل كلذب اراختفا .تيب اتئام باب لك ىو باب
 .سلدنألا ءارعش رابخأ ىف اياتك ٠7 ةنس ىفوتملا ىضرفلا نبا :دعيوقلاو .هيف مهتعاربو

 باتك» ىناتكلا نبا فلأو .الثامم اباتك ءامسلا ءام نب ةدابع فلأ ناونعلا سفنبو
 ءارعشلل اهراتخا ةعيدبلا تاهيبشتلا نم جذام وهو «سلدنألا لهأ راعشأ نم تاهيبشتلا
 ىف ةيب رعلا ةغالبلاب نييسلدنألا ةيانع نع انثيدح ىف هب انمملا كفو هةلفز ىتح نييسلدنألا
 ءارعشلا ةرثك ىلع حوضوب لدي ام ةرشعلا بتكلا كلت درس ىفو .ىضاملا لصفلا
 :ةيومألا ةلودلا .نمز ةطرقم راك :نيسلدنألا

 دبع ىنب ةرمإ تبنت ا الإ ءارعشلا ا بنج نك ١ أ لعلو ءارعشلا نم ةبكوك

 بزفملا' .نقا كارسملا لوح معا رظنا (]
 ١917/١-51١. ةرهازلا ةنيدم باتك ىف ةصاخو
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 ءارعشلا ءاقتلال ةريبك تاودن دمتعملا هنباو دضتعملا سلاجم تناكو ,ةمخض ءانغ راد ىلإ

 هلو اريبك ارعاش ناك ذإ دمتعملا ةصاخو .نيرعاش اناكو .نيريمألا ىف مهحئادم مهداشنإو

 ةيليبشإ ءارعشل برغملا ىف ديعس نباو ةريخذلا ىف ماسب نبا مجرتيو .روشنم رعش ناويد .

 دهعل 56 كاد .تارشعلاب نودعي مهو .دمتعملاو دضتعملا دهع ىف اهيلع نيدفاولاو

 دضتعملل هفلأ حارلا ةقيقح فصو ىف حايترالا باتك بحاص ةملسم نب رماع ابأ دضتعملا

 اباو عيب رلا فصو ىف عيدبلا باتك بحاص بيبحب بقلملا ىريمحلا رماع نب ليعامسإو

 نصح نب بلاغ نب ىلعو ىزوهلا نسحلا نب رمع صفح ابأو رابألا نب دمحأ رفعج
 نب هللا دبعو غابصلا نب ةريخ نب ميهاربإو ىيبشإلا دمحم نب دمحأو مسيد نب دمحمو
 اريزو هذختا ىذلا ىبطرقلا نوديز نباو روفغلا دبع نب دمحم مساقلا ابأو جاجح

 رعشلل اريبك ايعار دمتعملا هنبا ناكو .غ١4 ةنس ةيليبشإب هلوزن ذنم هتلود نوئشل اًربدمو

 مساقلا وبأو هبتاكو هريزو ملعملا زيزعلا دبع نب دمحم ديلولا وبأ هئارعش نمو .ءارعشلاو

 ىف مجني ال نأ داكو .ىيبشإلا ىنارصنلا رع رملا نيا اقر نم كب هتيناقلا وباودملا “نب

 رامع نبا لثم نم هيلإ هحئادم مدقيو هيلع دفيو الإ ريبك رعاش سلدنألا نادلب نم دلب

 هيلإ ةرامإلا تضفا اذإ ىتح ةبحص دمتعملا نيبو هنيب تدقعناو .هيبأ ىلع دفو ىذلا ىبلشلا

 رابك نمو .رامع نبا اهدسفأ نأ ىلإ ةديطو اهبنيب ةلصلا تلظو ءلوبق مظعأب هاقلتف هءاج

 نمو .ةدابع نب دمحم زازقلا نبا ةريبلإ ىف تارَّشُبْلا نم هيلع نيدفاولا سلدنألا ءارعش

 اليوط ىنغت ىذلا نو نا د ل ديع. نب فسؤي ةنرملا

 ىلع عجفت ىذلا ةنابللا نبا ةيناد نمو ,ةقالزلا ةعقوم ىف نيفشات نب فسوي عم هراصتناب
 هحدمو أضيأ هيلع دفو نمو .شكارمب تابغأ ىلإ نيفشات نبا هافن نيح اريرم اعجفت هتلود
 .روهشملا ةيلقص رعاش سيدمح نبا

  ةيليبشإ ةرامإ ىلع نيدفاولاو نينطوتسملا ءارعشلل عيرسلا ضرعلا اذه ىف لعلو

 ةرامإ غلبت مل اقحو فئاوطلا ءارمأ دهع ىف ءارعشلا ةرثك - هوجولا ضعب نم - روصي ام

 نم ةرامإ ولخت دكت مل هنأ ريغ ,ذئنيح ءارعشلا ةياعر نم ةيليبشإ هتغلب ام مهتارامإ نم

  رعشلل ريبك ,عار اهئارمأ نم ناك دقف .ةّرملا الثم ذخأتلو .اهئارمأبو اهب نوحي ءارعش

 ناك كلذكو ءارعاش ناكو ةنس نيعبرأ وحن اهترامإ ىلع لظ ىذلا حدامص نب مصتعملا وه ظ

 مظنت تناكو مركلا مأ مهتخأو هللا دبع دمحم وبأو دمحأ رفعج وبأو ىيحي وبأ هؤانبأ

 ير شلوشإ ق: فمحعملا لع دفاولا ةمعا | نبع نب تسوي هحادتم قمر .:ةتاكحتشولاو رفقلا' .

 نيدفاولا عارشتلا ناك نيو هلم ني نابلس ةوارطلا ناو هدييتتلا تي صفح باو
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 ةدابع نب دمحم زازقلا نباو دمحم نب فسوي ىكركشألا اهريغو سلدنألا نم هيلع
 ىشآ ىداولا دمحأ نب دمحم دادحلا نباو ةيليبشإب دمتعملا ىلع دفي ناك ىذلا ىريبلإلا
 برغملا باتكو ةريخذلا ظتكتو .ىناوريقلا فرش نباو لطيلطلا ةظبلب نب نعتسالاو

 .ةفلتخملا فئاوطلا تارامإ ءارعشب

 ءارعشلا ىلع قّدغت ىتلا زكارملا سلدنألاب ددعتت نأ ىف اببس تارامإلا هذه ددعت ناكو
 ةبطرق تناك ذإ ,ةيومألا ةلودلا نمز افولأم نكي مل امم .ةليزجلا اياطعلاو لاومألا اهيف
 لق وأ - ةناكملا هذه اهنم تذخأ دقف رصعلا اذه ىف امأ .ريناندلا رثنت ىتلا ىه اهدحو

 ةلطيلطو سويلطبو ةينادو ةيسّرمو ةيرملاو ةيليبشإ لثم نم ةريثك ندم - اهيف اهتز
 ءارعشلا ةرهاظ ىه رصعلا اذه ىف ةدجتسم ةرهاظ ىلإ كلذ عفدو ,.ةطان رغو ةطسقرسو

 لاملاو لاونلا بلط ىف ريمأ ىلإ ريمأ نم وأ ةرامإ ىلإ ةرامإ نم نولحري نيذلا نيلاوجلا
 هاكر ليلا نبا رمان ناو داع نو دمع دا رقلا باو لظلللل ا قطبا قي نعسا لكن
 هنطوم ىلإ اريخأ عجري نأ ىأرو .عدبملا ىنوبشألا اناقم نب نمحر لا دبعو قافآ باوج

 تارامإلا ىلع فاوطتلا ةاتضأو .هامدق تلك نأ دعب ةعارتلاب اهيف :لفتشيو «قاذّيقلا »
 لهأ نم نيلوستملا نيحادملا ةرهاظ ىه ةبيرغ ةرهاظ ذئنيح عيشت تذخأو .' '"'ءارمألاو

 ارعش نومظني ال مهو .نيلاوقلا مساب ةريخذلا ىف ماسب نبا مهيمسي نيذلا ةيذدكلا
 اي سانلا اهب نودجتسي قاوسألا ىفو باوبألا ىلعدئاصقلا ررغ نودشني امنإو ءاحيدم الو

 :اناقم'نبا ةديصق رعشلا كلذ نم ماسي نبا ركذيو .هب مهنوعتمي عئار رعش نم مهنوعمسي

 «"نيملا عمدلاب كانيغ تفرخا نيردلا .نما .حئال قربلأ

 نم هيلع لمتشت امل اهتايبأ رثكأ نولوادتي اوناك سلدنألا ىف نيلاوقلا ةفئاط نإ لوقيو
 ."”"ةسالسو ظفللا ىف ةبوذع

 نيطبارملا رصع ىف سلدنألا لخدتو .هئارمأو فئاوطلا رصع ىهتنيو
 رعشلاب ماتها مهل نكي ملو ,لامشلا ىف ىراصنلا برحب نيلوغشم اوناكو (ه0 غ١ - 48)
 سلدنألا حورا نيو نأ < نسلدنألا ق مهتالو ةصاخو - اوثبلي م مهنأ ريغ .بدألاو

 نم نوريثك ءارعش نيطبارملا رصع ىف شيعي لظ نأ ىعيبطو .رعشلاب اهتيانعو اهتفاقثو
 نا نباو ةراس نب هللا دبع رصفلا اذه: ىف ءارغشلا نمو: هكئاوطلا .ءارمأ رضع ق اواقت

 )١( ةريخذلا (5) ./817/؟ ةريخذلا 781/7.

 ) )6.ماشلاب ةيرق : نيردنأ



١ 

 مامإلا نب ىلعو ةنروطبقلا نب زيزعلا دبعو ةجافخ نباو قاقزلا نباو بتاكلا لاصخلا

 ىف باتك هلو ىفريصلا نب ىيحيو كلام نب نمحر لا دبعو ىطانرغلا ىوارجلا نب دمحو
 ل جاجح نب دمحأ نب دمحو نيطبارملا وأ نيمثلملا ةلود وأ ةينوتمللا ةلودلا خيرات

 بحاص ماسب نباو حمطملاو دئالقلا بحاص ناقاخ نب ؛ حتفلاو تلصلا ىبأ نب ةيمأو جاحلا

 بتاكلا ةشئاع نباو نانجلا نب ءالعلا وبأو نمعالا .ىفوزخلا ركب وبار ةريخلا

 ةيطع نب قحلا دبعو ماصع نب ةيمأ وبأو فيرعلا نباو ىبرعلا نب ركب وبأو

 راخفلا نباو حورلا نب دمحو ملعألا نب دمحم نب رفعجو نودبع نب ديجملا دبعو

 ىقب نب ىيحيو ىليطتلا ىمعألا رصعلا ىف نيحاشولا ءارعشلا رابك نمو ,ىقلاملا ىلوصألا
 نا قيقا يع وبا قراضتالا نيغلا نيم دكر بأ ىنطيبالاو لهش نب نع لاو

 نيحاشولا ءالؤه لكلو .فوسليفلا ةجاب نباو رازن نب نسحلا وبأو فرش نب لضفلا

 نامزق نبال مجرت هنإف اضيأو ,ديعس نبال برغملا باتك ىف راعشأو مجارت ءارعشلاو

 ةنس ىفوت دقو ىضاملا نرقلا ذنم روشنم هناويدو ىسلدنألا لجزلا نفل ىئاهنلا عضاولا

  4م سالو .اماع رشع ةسخ وحني نيطبارملا رصع دعب

 نب دمحمو 0000 5 او ىبطرقلا را 1 مهنم ركذن راع ل
 زارخلاو ىلبللا ضايع نب دمحمو مثيلا نب دمحأ نب مثيطاو ىبطرقلا ىمعألا رافصلا

 نب دمحمو ةجاب نبا ذيملت ةرامحلا نب دمحم رماع ابأو فوسليفلا ليفط نباو ىطسبلا

 يودع ةرذع نب هللا دبعو ناسرف نبربلا دبعو هك خرؤم ىحالملا 0 دبع

 0 دمحم ىفاصرلاو ىبهذلا ا كدا فوسليفلا قينع دو 0 نمحرلا دبع

 ىف ربل راو ىيضوب ينلطانقلا قد ني رفات انآوي لدكلا جرمو ةحلط نب دمحأو

 هداشنإ 0 نيحاشولا نم ةفئاطل مهراعشأو ءارعشلا ءالؤه بناجب ديعس نبا مجرنو

 ىرصقلا بيبح نباو رهز نب ركب وبأو نونح نب دمحأ مهنم :مهتاحشوم ضعبل

 / قيرح نب ىلعو لضفلا نب ىلعو سدوره نباو ىنيرملا نب ىلعو فوسليفلا

 عم نيلاجزلا نم ةفئاطل مجرت لثملابو .ٌّئبطاشلا دهوم ناد سرفلا نب ميحرلا دبعو

 نباو ىنومرقلا جرالبلاو ىليبشإلا رهازلا نب ورمع وبأ مهنم مهاجزأ ضعبل هداشنإ

 ف رعشلا ةضهن راهدزا ىلع ةوقب لدي اممو .ىقروللا 9 نباو سيلغدمو غابدلا

 ءابطألاو ةاحنلاو نييوغللاو ءاهقفلا نيب هيمظان ةرثك ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ذنم سلدنألا
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 بلش لهأ نع انب َّرم ام وحن ىلع فيرلا لهأو ةماعلا نيب ىتحو ةفسلفتملاو نييضايرلاو
 هيف تمهسأ ةيسلدنألا ةأرملا نأ راهدزالا اذه ىلع ةلدألا ربكأ نمو .توقاي هاكح امن -

 ةيبدألا مجارتلا بتك لعج ام ,ىرخألا ةيب رعلا دالبلا ايا وخأ هيفا تب اعساو اماهسا|
 نم رثكأل ل 00 مجرت دقو ,ةرعاش ريغل مجرئت برغم ا ته نم ةيسلدنالا

 ةيقملا ىأ رعاشلا تنب ةيميمتلا ةناسح ثلاثلا نرقلا ىف نهنم .ةرعاش نيرشع

 دحأ تنن ةقئاعو ةيزاسملا نودمح تنب ةصفح عيبارلا نرقلا ىف نهنمو .ديز نب مصاع

 ةفيلخلا تنب ةدالو سماخلا نرقلا ىف نهنمو .ةيناجبلا ةيناسغلا ةرعاشلاو ةيبطرقلا
 تنب ءالعلا أو ةيليبشإلا بوقعي ىبأ تنب ميرمو ةيبطرقلا ىنايتلا تنب ةجهمو ىفكتسملا
 ةجوز ةكمرلا مسأب ةفو رعملا دامتعاو دابع نب دضتعملا ةيراج ةيدابعلاو ةيراجحلا فسوي

 هتنبا مركلا م و ةيرملا بحاص حدامص نب مصتعملا ةيراج ىنمملا ةياغو هئانبأ مأو دمتعملا هنبا

 ةودن اه تناكو .هتافو ىتح ةيليبشإ ىلاو ركب ىبأ نب ريس ىطبارملا دئاقلا ةجوز ءاوحو

 ضعب ىدبتو مهراعشأو مهثيداحأ ىلإ عمتستو اهيف مهرضاحت ءارعشلل اهيف سلجتن ةيدأ:
 ىعيلقلا تنب نوهزن سداسلا نرقلا ىف ىرقملا نط مجرت نممو .عمست ام ىلع تاداقتنا
 ةيبطرقلا ناتني تنب ءاقروو ةيطانرغلا ةينوكرلا جاحلا تنب ةصفحو دايز تنب ةدمحو
 فصنلاب نيدحوملا رصع رخاوأ ىف ىرقملا مجرتو.ةيرماعلا ءاسأو ةيبلشلا ةرعاشلاو
 نم ريفو ددع وهو .ةجهم اهتخأو ةيبطرقلا ماصع تنب دعسلا مأل عباسلا نرقلا نم لوألا

 نييسلدنألا فغش ىلع حوضوب لدي ام ,ىبرع ميلقإ ىأل حتي مل تايسلد بألا تارعاتشلا '
 سلدنألا لعج ام رعشلا ةوذج الاجرو ءاسن مهسوفن ىف ىكذأ افغش رعشلا نفب ديدشلا

 .ءارعشو تارعاش ءىلتمت:-

 اذه ذخأي ىتح 776 ةنس ىلاوح سلدنألا نع نيدحوملا ةلود ءاول رسحني نإ امو.
 ريثك .اخأ ذإ ءلوصنلاو صلقتلا ىف ةبقاعتم انورق ىسلدنألا رعشلا قفار ىذلا راهدزالا
 نم مظعألا رطشلا عايض ببسب فافجلا ىف اهنم دمتسي ناك ىتلا ةايحلا عيباني نم

 روجح ىف اهيب رغو اهيقرشو نسلدنالا طسو ىف ىربكلا رضاوحلا تطقس دقف نيلذنالا ]
 ةدابع نب دعس ديفح رمحألا نبا ىبرعلا دئاقلا ىقبتملا رطشلل حيتأ نأ ةلرلو «ناحينبملا
 دمصي نأ عاطتسا هنكلو ,ءبرعلا ىديأ نم ايئاهن سلدنألا تعاضل ىباحصلا ىراصنألا

 .ؤانبأ لظ سلدنألا نم ةيبونجلا ءازجألاو ةطانرغ ىف ةلود نكي نأو نييلامشلا ىراصنلل
 جرخو - اوجرخو ةرجهلل 847 ةنسل مهرمأ ىلع اوبلغ ىتح اهيلع نوموقي هدافحأو
  شيج راحدناو 504 ةنس باقعلا ةعقاو ذنمو .ةريزجلا نم - برعلا روهمج مهعم
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 مامأ اليوط تبثت نل مهرايد نأو مقافت رطخلا نأ نويسلدنألا سحأ اهيف نيدحوملا
 سلدنألا رداغي نأ ىف ايبس كلذ ناكو ءاعيرس مه ىءارتي ذخأ ام وهو ,ودعلا تابرض

  مهمولع مهعم نيلماح اهب اورقتساف ةيقرشملاو ةيبرغملا دالبلا ىلإ اهلهأ نم نوريثك
 .سنوتو ةياجبو شكارم ىف ةصاخ ةيبرغملا دالبلا ىف اقيمع اريثأت اهب اورثأ ىتلا مهبادآو

 مساي هل لمح :رشن ٌباتك 780 ةنس ىفوتملا برغملا باتك بحاص ديعس نبالو

 ىف مهسلاج نمم ةعباسلا ةئاملا ىف سلدنألا ءارعش هيف ضرعي وهو ىلعملا حدقلا راصتخا
 ىف وأ سنوت ةصاخو ةيبرغملا نادلبلا ىف مهسلاج وأ مهراعشأ ضعب مهنع دّيقو سلدنألا
 نينثا هباتك ىف اوغلب دقو ,ءقشمد ىف وأ ةرهاقلا ىف وأ ةيردنكسإلا ىف ةيقرشملا نادلبلا
 :زكذي نمو. :برفملا تانك ىف هتاخر# نم اراعشأو اليضفت رثكأ مهمجارتو ءارعاش نيعبسو
 ناقتلا "اهقوتتوب نيلدت ألا: لضق ق ةروهتقملا ةلانيرلا ءيعاض ىدتتنلا كيلولااوبأ عي
 ىف سيلغدم حودمم هابأ نإ لوقيو ىايجلا ديدانص نب دمحم نب ميهاربإ ركذيو ىلا
 ملعألاو جايدلاو نيبولشلا :وحنلاو ةغللا ءالع نع ثيدحلا ف عسوتيو .هلاجزأ
 ثيدحلاب ىنع كلذلو .اليوط سنوتب ماقأ دق ناكو مهراعشأ ضعب ادشنم ىسويلطبلا
 ةلحلاو. ةليكتلا هيام نابآلا نبا" لق رابكلا ا رفعلاوب ةايدالا نق "اهنف' لزت“ قمع

 نب دمحأ فرطملا ىبأ لثمو 708 ةنس ىفوت اهبو ىفدصلا مجعمو مداقلا ةفحتو ءاريسلا
 اولحر 6 ركذ نممو .ىيحن نب دمحم كشمه نباو ىسايبلا فسوي جاجحلا ىبأو ةريمع

 .ةرهاقلا ناتسرام ىف نويرصملا ةنيع كفو ببطلا ليبقألا :فسوي جاجا وبأ رضم.لا
 هيلإ دنسأ ىذلا ةيحد نبا لثم سلدنألا نم اهيلإ نيرجاهملاب بحرت امئاد رصم تناكو
 وأ ةياجعلل اسيئر هلعج ىذلا راطيبلا نبا لثمو ثيدحلا ةسردم ةساير لماكلا ناطلسلا

 رجاهو 774 ةنس اهب ىفوتو فوصتملا برع نبا قشمد ىلإ رجاهو .ةرهاقلا ىف ةلدايصلا
 هنأل مهم ىلعملا حدقلا راصتخا باتكو .174 ةنس ىنوت اهيو ةكم ىلإ نيعبس نبا هذيملت
 تادكي هدعيب قتلو ةهاسلا :ةلاملا قف يلدنالا ها رهث عض ةزيك ةرهج ني رع
 نب نيدلا ناسلل «ةنماثلا ةئاملا ءارعش نم ىسلدت الاب: ةاثيقل قميف ةنفاكلا» :ةيكلاو

 دابع نبا لثم نم ةفوصتملاو ظاعولاب مهأدب «ةثالثو رعاش ةئامل تامجرت هبو بيطخلا

 رجاهملا نايح ىبأ لثم ءارعشلا نم نيسردملاو نيئرقملاب مهالتو 79١ ةنس ىفوتملا ىزفنلا
 ةتاخ نبا لاثمأ نم ءارعشلاو باتكلا ةقبط مث ةاضقلا ةقبط مهرثإ ىف ركذو :ةرهاقلا ىلإ
 ريثن باتك ةنماثلا ةئاملا ف سلدنألا ءارعش ىف نيدلا ناسل باتك لمكيو .كرمز نباو

 دقو 8077 ةنس ىفوتملا فسوي نب ليعامسإ رمحألا نبال نامزلا لوحف مظن ىف ناهجلا دئارف
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 ةنس ىفوتملا نيدلا ناسل دعب شاع ١/ همجارت نم ةفئاط ىف هعم ىقتلي وهو ءاماع نيثالث

 ةمجرتو بيطخلا نب نيدلا ناسلل ةمجرت اهنيب .ةديدج مجارت ضعب هيلإ فيضي هنأ ريغ

 لمتكا ذنم سلدنألا ىف ءارعشلا ةرثك ىلع حوضوب لدي ام تمدق ام لك ىف لعلو
 سلدنألا ىف ارهدزم لب اّيح رعشلا لظو ,ةطرفم ةرثك ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف اهبرعت

 أونغت أودجو املكف ءمهحور مأوت هنأكو ,كانه برعلا ةأيح نم ةريخألا سافنألا ىتح

 نم مهؤالع كلذ ىف كرتشي .مهتانادجووو مهرعاشم نع نيربعم هب اوح دصو رعشلاب
 مهنم نويمألا ىتح .مهتماعو مهوفقثمو ,مهنابشو مهخويشو مهؤاسنو مطاجرو فنص لك
 ىسنلبلا رعاشلا لحكلاجرم امهلثمو امهركذ رم نيذللا رازجلاو زارخلاك فرحلا باحصأو

 2310 31 يل هج وجار هلسسلا يي ير يزاول لع اا
 .نسوباطللا' :ةايضلا': عانس نبات هلكتوب .ةةداجاو,ةمظن نأ لا .ضقلا عيش

 لاجزألاو تاحشوملا

 تامر (1)

 ددعتم نصغ فلل مر وأ هوارجأ ددعتتو ءازكرم ىمسي لفق نم فلأتت ةحش ملا

 لفقلا ىف اهل ةلباقملا ءازجألا عم ةيلاتلا لافقألا ءانجا دحتت نيبو نوطشلا ىإ ءازخألا

 ىف لوألا نصغلا ءازجأ عم ةيلاتلا ناصغألا ءازجأ فلتخت ةيفاقلا وأ نزولا ىف ءاوس لوألا

 ىف اعيمج ناصغألا ءازجأ قافتا عم هروطش وأ هئازجأ ىف دحتت ةيفاق نصغ لكلف .هتيفاق
 دحتت ةعومج ,روطشلا وأ ءارجألا نم نيتعومجم نم فلأتت - كلذب - ةحشوملاو .نزولا

 نزولا ىف اهؤازجأ دحتت ةعومجمو .ةيفاقلاو نزولا ىف ةبقاعتملا لافقألا ىف ةلباقتملا اهؤازجأ
 حاشولا ناهبشي - ةروصلا هذهب - اهو ءائاد اهيف فلاختت اهنإف ةيفاقلا نود هدحو
 .هبشلا قدأ افنآ روكذملا

 ةجوم عاستال ناك هنأ ْنَظيو ,ةحشوملا نف تركتبا ىتلا ىه اهنأب سلدنألا ترهتشاو

 لصفلا ىف اني رم ام وحن ىلع طسوألا نمحر لا دبع دهع ىف بايرز ذنم ىقيسوملاو ءانغلا
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 نم فلأتت اهنأكو ,نيفزاعلا عم اهب ءانغلا دصقب ةحشوملا ءوشن ىف ريبك رثأ لوألا فقرتين: 
 دمحم نب هللا دبع ريمألا دهع ىف اهروهظ ءدب ناكو .ةقوجلا اهب درت ةرقفو دشنملل ةرقف
 برغملا بئارغ ىف بهسملا باتك ىف ىراجحلا ركذ» :ديعس نبا لوقي (ه".0. -1ا0)

 نب هللا دبع ريمألا ءارعش نم ىربقلا ىناعم نب مدقم سلدنألا ةريزجب اهل عرتخملا نأ

 عم امل رهظي ملو دقعلا بحاص هبر دبع نب رمع وبأ كلذ هنع ذخأو ىناورملا دمحم
 ءامسلا ءام نب ةدابعل هتمجرت ىف ماسب نبا ىمسيو .'''«|هتاحشوم تدسكو ركذ نيرخأتملا

 راطشأ ىلع اهعضي ناك» :لوقيو ءريرضلا ىربقلا دومح نب دمحم مساي أطخ اهعرتخم
 نيثحابلا ضعب نظو ''!«ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا ضيراعألا ىلع اهرثكأ نأ ريغ ,راعشألا

 - ىف مظنت نكت مل ةحشوملا نأ ىلع لدي كلذ نأ - نابساإلا نيقرشتسملا نم ةصاخو
 ضيراعأ ىلع مظنت تناك انإ هنازوأو ىبرعلا رعشلا ضيراعأ ىلع ىحصفلاب عن

 ريغ ةلمهملا ضيراعألا» ةملك نأ ذإ مهفلا ىف أطخ وهو ."'ىبروألا رعشلا لثم عطاقملا

 نم ةبراغملاو ةقراشملا نويضورعلا هددر ام ديفت امنإ ,كلذ ديفت ال ماسب نبا دنع ةلمعتسملا
 ةنس ىفوتملا دمحأ نب ليلخلا اهب طبض ىتلا سمخلا رئاودلا نأ ٠76 ضيراعأ ةرجهلل

 ءاهراعشأ ىف برعلا اهمدختسي مل رصحنت ال ةلمهم نازوأل حسفت ىبرعلا رعشلا
 نب نوره نب هللا دبع هذيملت - ىناغألا بحاص لوقي امك - هرصع ىف اهمدختساو
 . ,ةمج عئادبب هيف ىنأو ىضورعلا نيّرر هيف هاكاحو هنع كلذ ذخأو ,ىرصبلا عدّْيَمَسلا
 نب نسحلا حيدم ىف هل ةديصق توقاي دشنأ دقو '/سنجلا اذه نم هرعش رثكأ لعجو

 نم نزو ىلع ىرجت امنإ اهنأو ىبرعلا رعشلا نازوأ ىلع ةجراخ اهنأ ىلإ راشأو .ءلهس
 مهأ ةيهاتعلا وبأ دعيو .عرستملا زو: نيك .- انيأر ىف - وهو .ةلمهملا ليلخلا نازوأ
 كلذ: روض ورع عالميا انزال هنا لعاناعدل اراعشا مظن نات ىسايع وعاش
 لوألا ىسانعلا نضفلا» انباتك

 نأ ىلإ ها نبا راشأ ىتلا ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا ضيراعألا ةملك نأ هلك كلذ ىنعمو
 ايت از ةييسع ا نظراعا او ارت تل راطشأ

 ةيبروألا ةضهنلا ىف برعلا رثأ بانك ىف ىكم 22 نبال فرطلا رهازأ 50 باتك عجار )١(
 .اهدعي امو 0١ ص ةئيطا رشن) نينسح ىفنح ديس .د قيقحتب ديعس

 15١/5. (بتكلا راد عبط) ىناغأ (غ) .100 ص (باتكلل ةماعلا ةيرصملا
 (فراعملا راد عبيط) لوألا ىسابعلا رصعلا (4) 5/١(. ةريخذلا (؟)

 39 نه ىسلدنألا ركفلا خيرات ىف ايئنلاب رظنا (6)
 روتك دلل بدألا 55 عجارو اهدعب امو ١ ص ْ
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 تعطتقا كنإ لاقي دقو .برعلا اهلمعتسي مل ىتلا ةلمهملا ليلخلا رئاود ضيراعأ نم اهنأ
 -هيار ىف - اهئشنم نع ماسب نبا ركذي ذإ ,لوقن ام ىلع لدت اهل ةيقب نم ماسب نبأ ةملك
 زكرملا هيمسيو ىمجعلاو ىماعلا ظفللا ذخأي» :ناك هنأ ريرضلا ىربقلا دومح نب دمحم
 اعد ام كلذ ناك امبرو .ةمتاخلا ىف قأي ىذلا ريخألا اهلفق دصقي وهو «ةحشوملا هيلع عضيو

 عستيو .برغلاب قرشلا هيف جزتمي ىرعش زارط ةحشوملا نأب لوقلا ىلإ «اريبير»

 نإ ماسب نبا ةملكب الدتسم لوقيو ةركفلاب سيموغ ةيسرغ رصاعملا ىنابسإلا قرشتسملا
 ناغا قه ةسيفقم ءادجا تناك لوألا تاحشوملا ىف ةيسنامورلا (ميتاوخلا) تايم

 هتحشوم اهتلكاش ىلع 0 ةدعاق اهذختاو .لوألا حاشولا أهم نفعا ةينابسإ ةيبعش

 ةيسرغ دي ىف سيلو .ةيركلا رهاوجلا نم صقب متاخلا عصري امك ءدجلا كلذب اه اعّمرم

 ,نظ درحي وهف ,ةيسنامور ةينغأ نم عطتقت تناك لوألا حاشولا دنع ةجرخلا نأ ىلع ليلد

 هوكاح نمو لوألا حاشولا دنع انايحأ ثدح دق نوكي نأ ايقطنم حصأو هنم رزقا

 كلذ ثدح ابك ءفرظتلا ليبس ىلع ةحشوملا ةياهن ىف ةيمجعأ وأ ةيماع ةغيص سابتقا
 سماخلا نرقلا ىف نفلا اذه رهدزا نأ دعب ىتحو .'''نييسابعلا ءارعشلا ضعب دنع ارارم
 ةينغأ لإ ةيسئامور ةحرخ فرب نأ تايسألا نيقرشتسملا نيب ثحاب عطتسي مل هدعب امو
 نط درو تاغ ار. وتم وفيا قلل دبل وقلاف « ىفتوا ىسلدنألا ق:ةلوادتم تناك ةيسنانوز
 .هيلع ليلد ال

 ةغيصب اهماتتخا ىلإ مهتاحشوم ضعب ىف انايحأ نوحنجي نوحاشولا رمتسا اذامل امأ
 ةرابع ةجرخلا» :لاق ذإ هيف مهألا ببسلا كلملا ءانس نبا ركذ دقف ةيمجعأ وأ ةيسنامور '

 جاجح نبا ىلإ ةبسن) ةيجاجح نوكت نأ اهيف طرشلاو ,.حشوملا نم ريخألا لفقلا نع
 (لاجزلا نامزق نبا ىلإ ةبسن) ةينامزق ,فخسلا لبق نم (نوجملا ىف طرفملا دادغب رعاش

 الوقو ادارطتساو ابثو اهيلإ جورخلا دعو ةةماعلا اقل نما ردع ةر اع هللا ل
 ىركسلاو ناوسنلاو نايبصلا ةنسلأ ىلع لعجت ام رثكأو ةنسلألا ضعب ىلع اًراعتسم
 "1ك وأ نغوأ تلاق وا تلق وأ لاق نم ةخرخلا لبق تيبلا ق ديالو «ناركسلاو
 دئاز نوحي نم - لمحت نأ حاشولا اهل ديري ام وأ - انايحأ ةجرخلا هلمحت ام نأ حضاوو

 .اهدعب امو ١65١ ص لوألا ىسابعلا رصعلا  نايبلا ىف ظحاجلا هحتف الصف كلذ ىف رظنا )١(

 2 قيقحتب كلملا ءانس نبال زارطلا راد رظنا ؛"١ ناك نمل ١4١١-١15 (نوره ةعبط) نييبتلاو

 5١. ص (قشمد عبط) ىباكرلا ةدوج روتكدلا بارعألا نم هرعش ىف ةيسراف ظافلأ لاخدإب حلمتي

 انباتك عجارو .ةيسراف جطوضا تناك نمع الضف
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 ىسلدنألا حاشولا مادختسا ىف ببسلا ناك ةأرملا ناسل ىلع لاقت دق اهنأو دحلا نع
 ام ىلإ عجري نمو .ةيبان ةشحفم ظافلأب حيرصتلا نم اًرارف ةيسنامورلا تاجرخلل انايحأ
 لجزلا - هباتك ىف تاحشوملا تاجرخ نم ىناوهألا زيزعلا دبع روتكدلا هركذ
 اهمأل ةاتفلا اهيف وكشت اهركذ ىتلا ةيمجعلا تاجرخلا نم اريثك نأ ظحالي - ىسلدنألا

 ىف كلذ غاصي دقو ءاديدش اللذت اهقشاعل ةللذتم اهداؤفو اهحور اهبلس نمل اهبح حيرابت

 نظي ناك ام امأ «ةاتفلا ءايح شدخي نأ نود ابلاغ حيملت ىف نكلو ةيماع تاجرخ
 ىف - اذهو ةيسنامور وأ ةجراد ةينيتال ةرابع ىف هغوصي ناكف اهءايح شدخي هنأ حاشولا
 تاشن ابنا ال تاحشوملا نضعب ىف ةيمجعألا تاجرخلا ةوحو لغ: ثغابلا وه - انيأر
 تاحشوملا نأب - عطقي لب - دكؤي امو .ةيمجعألا ةيسنامو رلا ىناغألا ضعب ساسأ ىلع

 ىناثلا نرقلا ذنم ترهظ ىتلا ةيسابعلا تاطمسملا ىلإ اهترقي نم نأ ةصلاخ ةيبرع
 راودأ نم فلأتت دئاصق تاطمسملا نأ اوت ظحالي هبارضأو ساون ىأ ناسل ىلع ىرجم لا

 رثكأ وأ روطش ةعبرأ نم فلأتي - نصغلا لثم - رود لكو ةحشوملا ىف ناصغألا لباقت

 عم اهيف دحتي وهو ,ةرياغم ةيفاقب لقتسي هنإف ريخألا رطشلا ادع ام ةدحاو ةيفاق ىف قفتت
 طمسملا دومع - كلذ لجأ نم - ىمسيو .طظمسملا راودأ نم رود لك ىف ةريخألا روطشلا

 لكو ,ةحشوملا ىف لفقلا وأ ّركرملا حوضوب لباقي وهو .هيلع رودي ىذلا بطقلا وهف

 ةعيشوملا دكارم ىف وه اديب هحاو.:طمسملا ناوذأ ةنابت ىف: رطشلا نأ قرف خم ابهنيباام
 سحا دقو .ادحاو ارطش :ىلوألا تاحشوملا ىف ناك هنأ ليلق امبع ىرتسو .ددعتم

 ىذلا مسالا نم نيبتي اك طمسملاو ةحشوملا نيب ةديدشلا ةلكاشملاب ميدق نم نويسلدنألا

 نم طمسملا ظفل نوقتشي نييسابعلا اودجو ذإ انفلسأ اك حاشولا نم اقاقتشا ال هوراتخا

 ةلكاش ىلع .ةريبك ةرهوج دنع اعيمج ىقتلت كولس ةدع اهيف مظتنت ةدالقلا وهو ءطمسلا

 - اوأر - كلذل .ريخألا رطشلا ةيفاق ىف ىرخألا راودألا عم طمسملا ىف رود لك ءاقتلا

 عصرم طيخ هيف دتي ىذلا ةأرملا حاشو نم ةحشوملا اوقتشي نأ مهرودب - نييسلدنألا ىأ
  ىهو .هبحاص ىلع اههدحأ فطغيو اهنيب فلاخي ةعونتم رهاوجب عصرم طيخو ؤلؤللاب
 :ةاضخأالا رهاوجو: .لاققألا 215 نع لسع انو ةحشوتلل ”ةغراب- ةيعسا

 لوألا اههناشوب ضررقلا نأ ظمسملا ةاكا تار ةحشرملا نأ نعت ةلدألا ىلكأ نمو
 دعب ايف ىمس اك وأ ازكرم ىمجعلا وأ ىماعلا ظفللا لعجي - ماسب نبا لوقي ابك - ناك
 اك طبضلاب ادحاو ارطش لوألا حاشولا دنع ناك كلذب زكرملاو ءاراطشأ هيلع عضيو الفق

 .راعشألا راطشأ رطشلا وأ زكرملا اذه ىلع ىنبي ناك هنإ ماسب نبا لوقيو .طمسملا ىف ناك
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 اهيلإ راشأ ىتلا ضيراعألا ىهو .ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا ضيراعألا ىلع اهرثكأ ناكو
 قيفاوتلاو ليدابتلا ةركف نم هل اهعضخأ امو سمخلا ةيضورعلا هرئاود ىف دمحأ نب ليلخلا

 اهمدختسي مل ةلمهم نازوأ نم ىصحي ال ام اهنم جرختسي نأ نكمي ثيحب '''ةيضايرلا
 ماقم ضيراعألا وأ نازوألا كلت نم موقي ناك سلدنألا ىف لوألا حاشولا نأكو .برعلا

 مظنلاب - انفلسأ اك - اونع نمم .دادغب ىف ةيهاتعلا ىبأو ىضورعلا نيزرو عديمسلا نبا
 ىذلا لوألا حاشولا دنع ةروصلا هذه ىلع ةحشوملا تضمو .ةلمهملا ضيراعألا ىلع
 ةنس ىفوتملا ىدنكلا ىدامرلا نوره نب فسوي رهظ ىتح .اهيلع هوفلخ نمو اهركتبا

 " 20نم لوأ ناكف» :قباسلا صنلا سفن ىف ماسب نبا لوقي امهم اروطت اهيف ثدحأف
 ددعت ةحشوملا ىف ثدحأ نم لوأ هنأ ديري «زكارملا ىف نيمضتلا نم ةحشوملا ىف رثكأ
 .هعينص ةقدب انل روصت ةحشومب هل بدألا بتك ظفتحت ملو ,زكارملا ىف روطشلا وأ ءازجألا
 ةنس ىفوتملا ىراصنألا ,ىجرزخلا ءامسلا ءام نب ةدابع هدعب أشن هنإ ماسب نبأ لوقي مث

  89ةرايعي وأ .ةاضخألا ىف فقولا عقاوم هنيمضت وه اديدج اروطت ةحشوملا ىلإ فاضأف

 اهتلمح ىتلا اهتروص ةحشوملل تمت كلذبو .ناصغألا لاكشأ ىف ةئزجتلا ةقد ئيرخأ

 لهأ جم ىلا حيشوتلا ةعنص تناك » : الئاق ماسب 5 كلذ روصو .ةيلاتلا روصعلا

 ةدابع ٍماقأف فررقعل | ةمرظتم لوب ونيل ةعوقزرم ىنخ  اهنتتع اوعضوو اهقيرط سلدنألا
 تاع لرقم الإ سلدنألاب عمست مل اهنأكف اهدانسو اهليم موقو ءاهدآنم ءامسلا ءام نب
 تاوف نإف هتاحشوم ىدحإب ىدامرلل ظفتحت ل ةيبدألا بتكلا تناك اذإو .«هنع الإ

 ءازجأ اهيف لباقتت نيتحشومب ءامسلا ءام نب ةدابعل ظفتحا ىبتكلا ركاش نبال تايفولا

 ىرن ام وحن ىلع اقيقد الباقت نصغ لك ىف ءازجألا لباقتت لثملابو ,لافقألا وأ زكارملا
 "'هلدغتم نصغلا اذه ىف هعينص

 "راخ اهُهجبَرو يئاوزلا هِيَ
 '”راتع :انهنشرو. ةينارلا .ةلوفشن
 "اخ تحلو يراتع اهماذتا

 ' ىف ابنم ىلوألا ةثالثلا دحتت ءروطش ةتس ىلإ ةأزحي ةروصلا هذه ىلع ناصغألا ىلاوتتو
 اذه ىف نزولاو .هدعب تاحشوملا ىف اتباث اديلقت كلذ حبصأو .ةيناثلا لثملابو «ةيفاقلا

 .رئافضلا - بئاوذلا (5) سرادملا انباتك ىف ليلخلا ةمجرت كلذ ىف عجار )١(
 .رمخلا -- راقعلا ع( ١" ص (فراعملا راد عبط) ةيوحنلا

 .نامرلا رهز :رانلج (5) 658/١. تاوفلا ىف ةحشوملا عجار (؟)
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 ىرخألا هتحشومو ءزجرلا نزو نم ةئزجت هنأكو ,نلوعف نلعفتسم هدعب ناصغألاو نصغلا

 :اهعلطمو ءاهنوصغو اهلافقأ لمرلا نزو نم ركاش نبا اهدشنأ ىتلا

 لّرزعي 2لدعي سو ارمأ ٍةمأ ىف يلو ْنَم
 لحكألا أشرلا ظاحل الإ

 ةاينبلا ىنردلا رعشلا ضيراعأ ىلع امإ مظنت ءادعلا هاه ونا: دع تافيعملا :كللظو

 ىف بلغيو ,ناصغأ ةسمحو لافقأ ةتس نم فلأتت هأتحشومو ,ةلمهملا هضيراعأ ىلع امإو

 700 ايل ايلا نى اراب يملا اج لإ اوي تيس

 نصقلا للاب ءازجأ نإ لإ لوطي دقو ةئالت وأ يمزج نم لفقلا فأي دقو ,عرقأ

 .ةجرادلا ةغللا نم 5 ابرق برقت ةفولأم ةاهس 0 ةيبرع نوكت نأ رثكيو

 رارقلا ينم نكذت :هتقتاولطلا ءاغا ءارعش نم رعاش ريغ ةحشوملا مظن ىلع لبقيو

 نب نوماملا رعاش هسار عفرأ نبا مهنمو ,ةلقتسم ةملكب هصخنسو ةدابع نب دمحم

 ناكو ,ىسيع نب دمحم ةنابللا نباو ,نوبل نب ىسيع وبأ هريزوو ,ةلطيلط ريمأ نونلا ىد

 رعشلا ديجي كح ناك هنأل ءارعشلا نيب هل مجرتنسو ءرصعلا ىف ناهر ىسرف زازقلاو وه

 ةيليبشإ ريمأ دابع نب دمتعملا ىف حئادم هتاحشوم بلغأو ,تاحشوملا ديجي ناك ابك

 : دمتعملا اب "الدم ة رتب لسا د ل نع قو كرم انا ايي در قار

 قبعلا هةمنمك ,حاقألا نم ٍقَسن ىف ْوَلْؤل نع رتفي

 لمألا كاذ لين نم تاهيه

 لمت ناتلاون هامش كلدفا قاسم ةنزا لع اكوأ ءاذحأ ةعبرأ نم نوكتي لفقلاو
 ليعافتلا هذه عايتجاو :نلعف هز لع عبارلاو .نلعافتم : ةنز ىلع ثلاثلاو تالعفتم : ةنز

 نصغلا امأ ,ةلمهملا مهضيراعأ نم هلعجتو ةلمعتسملا برعلا ضيراعأ نع لفقلا جرخت

 ىفو 06 ص زارطلا ا ف ةعهرلا .رظلا 0

 :515/؟ :ترغملا
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 نزو دصقنو ةرثكب لمعتسم ىبرع نزو وهو .نلعفتسم نلعاف نلعفتسم :ةنز ىلع درطيف

 مهأ نم لب ,مهدهع ىف مههأ نمو .نيطبارملا رصع ىف نيحاشولا ةجوم عستتو
 ّىَقب نب ىيحيو 0710 ةنس لوح ىفوتملا لقيطتلا ىمعألا ةماع نييسلدنألا نيحاشولا

 هل نأ ريغ ,ةعارب هنع لقي ليطتلا ىمعألا نكي ملو ةملكب هصخنسو ةنس ىفوتملا

 تاحشوملا عنص ىف هتراهم نايبل ىفكيو .ءارعشلا نيب ةمجرتب هصخن انلعج امم |ريبك اناويد

 ةيليبشنإب سلجم ىف مهل تاحشوم داشنإل اوعمتجا نيحاشولا نم ةعامج نأ نم ىوري ام

 :هلوقب هتحشوم حتتفا الف داشنإلل ىمعألا اومدقو ؛ ,ليطتلا ىمعألاو ىقب نب ىبحي مهنيب

 ٍردسب نع رفاس نامج نع كحاض

 ىردص ةاويسو نامزلا هنع قاض

 ةبودع نم هتحشوم ىف ىليطتلا هب مهأجف امل !''نوقابلا هعبتو هتحشوم ىقب نبا قرع
 لوألا :نآزجلاو .ءازجأ ةعبرأ نم نوكم فلاسلا لفقلاو ءريوصتلا ىف ةعورو ظفللا ىف
 : ةنز ىلع نالباقتملا عبارلاو ىناثلا نآزجلاو ءلوعف نتالعاف :ةنز ىلع نالباقتملا ثلاثلاو
 نلعاف :ةنز ىلع ناصغألا ىضحمت امنيب ةنزلا هذهب لافقألا عيمج ىضقو ءنلعف نتالعاف
 :لوألا نصغلا ىف هلوق ةلكاش ىلع كرادتملا نزو ىلع ئرخا :ةرابعب وأ .نلغاف

 دجأ ايمن نش ديجأا ةامن دا
 دِفتم نطاب ا ىف ماق

 ليعافت نيب هيف جزم ذإ ,ةلمهملا برعلا ضيراعأ نم لفقلا نوكي نأ دّمعت ىليطتلا نأكو
 حاشولا مظني دقو 2كرادتملا نزو نم نصغلا مظن انيب «ةفلتخم روحب وأ نازوأ نم
 طيسللا وأ ةديزلا# كاز .لدعتس. قرع. نوب قمن اسعار لاننا اهعيفح هتحاشوي
 ةئاوتديب ةقحلل | ليطنلا: .تاحشوم .ق. ةلقمأ ذل دجت :كلان لكو..هقتمملا وأ :دييرعلا وا
 ٍ :ريخألا نزولا نم اهمظن هيوم ىف هلوقك

 هيلباب ةوهق نم نيتاسبلا ءاور ىلع ةيور سوئكلا ثح ]

 | را نوزحم علت نم قرأ '
 هتدل دهتلا) :قفينها ف ىنيدو ىّرِع تعلخ

 )١( ص فطتقملا»و 203/9 برغملا 505.
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 هل ريغ ةئلس انف نونملا فيسب وطسي

 هنّشنغ نامرب ولو 0 نفل ةوسقاي

 ظ يو الا :ثتجملا .نزو لع اذكه د رطت ناصغألاو لافقألا ءا ءازجأو

 " .:ةروهتتم :نعالت هل ل 0 اوروط 0 وهو ىضاملا لصفلا ىف '

 - سلدنألا ىقرش ىلع ىلاولا ىطبارملا تيولفيت نبا حيدم ىف احشوم عنص هنأ ىكحيو
 : حاص هب تيولفيت نبا تنغ الف ,ةنيق ىلع هاقلاو هنحلو .نيفشات نب فسويل ةطسقرسو

 ,بهذلا ىلع الإ هراد ىلإ هقيرط ىف ةجاب نبا ىشمي ال نأ ةظلغم ناهأب فلحو .هاب رطاو
 ديه اشولا ءارعشلا .نفو .هيلع ىشمو هلعن ىف ايهذ لعج نأب لاتحاف ةجاب نبا فطلتو

 نب ركبت :وباو :ىدراضتالا نما ني دم ركب .وبأ ضيبألا نيطبارملا رصع ىف نيعرابلا .

 طيسبلا مل بون حش وم هلو رازن نب نسمحلا وعأو وإلا ىف ريصلا نب ىيحو ميحر

 اذه ىلع لوألا ءزجلا ىف ةملك رخآ نم هلافقأو هناصغأ نم ىناثلا ءزجلا اهئاد اجرختسم

 :"!طمنلا

 لسيم .لييفحلا .ن.ظشلا ةبر: اعف
 ظ ىديع  ديعسلا كهجو ىف تيأر

 ةياغ غلبت لب (ه 155 - )014٠0 نيدحوملا رصع ىف ةرهدزم تاحشوملا لظتو

 ىف حضتي اك ةطانرغ ىلاو نمؤملادبع نب ناثع بتاك سدوره نبا ناسل ىلع اهراهدزا

 ةياهن دعب - رازن نبا ةلكاش ىلع - هلافقأ نم ىناثلا ءزجلا اجرختسم '''عيدب هل حشوم

 :هعلطم ىف هلوقك لوألا ءزجلا

 ىِدوُع هللاب ٍدوعسلاو لضّولا ةليلاي
 ةنزو .طيسبلا علخم ةنز ىلع - رازن نبا دنع هقباس لثم - لفقلا نم لوألا ءزجلاو

 نمو ءنلوعف نلعاف نلعفتسم : طيسبلا علخم نم اهعيمج ناصغألاو ,نالعفتسم ىناثلا ءزجلا

 - ةيلحلا قباسو .ةعراب ''ةحشوم هل برغملا ىفو ىنيرملا نب ىلع نيحاشولا رابك
 لزق عطس اذ الأ روؤتكل | ندر 311 محتار رغب نر كو نأ د دعس ىلا لوك 53

 :هتاحشوم ىدحإ ىف سرفلا نب ميحرلا دبع

 )١( برغملا ١127/7. ) )7برغملا 5١8/7.
 )١( برغملا 1١6/7.
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 ْ مالظلا فك هيوطت 2_ليصألا ٌءادرو
 ان هيلع لسحر ةنئار روض هواك !"!ءاديرلا | ذه عر ركنا انك قبا هةلوح نك لاق

 لوقي طيسبلا ءوزجم نم ةحشوم هدشنأ اذإ ىتح .هفرعي نكي ملو .كلام نب لهس نسما

 : اهيف
 و و

 حابصلا ىلع 0-2 ةلقم نر رج ىَجدلا لحك
 ع

 رابك نمو .هروص نسحو هظافلأ ةبوذعل "!اديدش ابرط اهنم لفقلا اذه برط
 دئاق :تالبجلا آنآ اين قري ةفيدب "يشوع: هلو .حاحملا خوفو نيب لص دعب نيساشولا
 ىراصنلا عم ةمدتحملا هكراعم ىدحإ ىف اهنع عافدلا ىف دهشتسا دقو .ةيسنلبب ةنعألا

 : اسم وج. :قوخلا قت ةلو..117 قف وتلا ليبشإلا لضفلا
 0 َ ع

 موسرلا كلت مهولاب مثلأو ٌلولْطلا كلت ركفلاب ٌقناعأ

 ىضفتو .تارم عبرأ نلوعف :هتنزو ,براقتملا رحب نم اهلافقأو ةحشوملا ناصغأو
 رهظي املقو ءىراصنلا رجح ىف ىربكلا اهندم طوقسو ككفتلا ىلإ نيدحوملا دعب سلدنألا

 نب ميهاربإ لثم نم هيف مهانيمس نم ذيمالت نم مهرصع ىف اوأشن نم الإ عدبم حاشو
 ا وم رهشأو «ليئارسإلا لهس
 2 ع هلََح 0 ّبلق ىمح دق نأ محلا بط ىَرد له

 و ل نه

 لبقيو .نلعاف نتالعاف نتالعاف :هتنزو لمرلا رحب نم اناصغأو الافقأ هغاص دقو
  ىبرع نبا لثم قرشملا ىلإ اهب نوريثك رجاهيو تاحشوملا عنص ىلع ةفوصتملا

 تو عبط) ليبشإلا لهس نيا ار هز .اهدعب امم 7508 ص فطتقملا (؟)
 رتتسيل رجشلا ىف هاوأم : ىبظلا سنكمو 1481 ص 7١7/7. برغملا (5)
 .رانلا ةلعش :سبقلا .هب 20 .دجن راجشأ نم :اضغلاو 784/7 برغملا (غ)
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 هل رقي ال اعتق راما لوس علا ةعضرم اع ضراع ةنويشم. :

 سلدنألاب لّصّولا نامزاي ىَّه ُتْيَعلا اذإ تيغلا كداج

 سلتخملا ةَسلَج وأ ىّركلا ىف احن الإ كُلْضَو نكي مل

 نم اندعو امب ىفن نأ انب ىرحو .سلدنألاب تاحشوملا نفل ماتخلا كسم تناك اهنأكو

 ىقب نباو زازقلا ةدابع نبا مه ءسلدنألاب نيحاشولا رابك نم ةثالث نع ةلمحي تاملك

  .رهز نباو

 َ | وو

 زازقلا )5 هابع نبا |

 برغملا ىف ديعس نبا هل مجرت نازقلا نباب فو رعملا ءءاعن ني دمع تاز قب وه

أ نم ةماخ نبا هنظو ةطانرغ ميلقإ نم روب نصح نم هنإ لاقو
 هنأب رهتشاو ءةقلام له

 : لوقي هيفو .تاحشومو ةي رعش حئادم هيف هلو ,ةي رملا ريمأ حداص نب مصتعملا وعاش

 ىدلوُمو ىشيعو ىلصأ , مهضرأ ىفو حدا لآل ادي 4 مل ولو

 ىدتحاوب صحار. بلا للظفر مرت مهيلإ الإ ىل ناك ال

 هلوقب ماسب نبا هفصيو .حئادمو تاحشوم هيف اضيأ هلو دابع نب ف
 تاحشرووملا نازوا ى فيظن طقس وهيا ع ام رثكأو ءارعشلا ءابدألا ريهأشم نم» : هنع

 مقرو زارطلا كلذ لاونم ىلع جسن نمم وهو سلدنألا لهأ دنع اهلاعتسا رثك ىتلا
 زيربتلاب هل ةدهاشف حيشوتلا ىف هظافلأ امأ ,حيدملا ىف لزان همالكو .هجات عّصرو .هجابيد

 اهب قاف ةعور هتاحشوم ةعورل هحيدم ىلع همكح ىف هيلع ماسب نبا اسق ارو .«فوفشلاو

 رادأ ةسمخ دحأ وهو .هيرصاعم نم دحاو هرابغ قشي م هنإ اولاق ىتح هنمز ىف هنارقأ لك

 وه ءنارطلا راد :هباتك ىف تاحشوملا نم هتارايتخاو هثيدح كلملا ءانس نبا مهيلع

 هر نيطبارملا رصع نم ىقب نب ىيحيو ىليطتلا مث ةنابللا نبا هرصاعمو

 اديب ءازجأ ةتس نم هلفق نوكتي ىلزغ حشوم هتاحشوم عورأ نمو «نيدحوملا رصع
 "هنأ دنع ونا قب ةرهز قير. ركي بأ ريد قصقي هلم نقتكتو ضازجأ ةعبرأ قم ةنضع' نوكتت

 )١( اهدعب امو ١/١١6ةريخذلاو /؟ ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط) ضايرلا راهزأ والخريدة 
 (رشنلاو 7/* 57١(سنوت ةعبط) .اراردم طقس :ىمهو ١87/7 ءانس نبال زارطلا رادو

 ١6. ١18, 2,5١ ١1 ,4 ماقرأ تاحشوملا :كلملا نب حتفلل دئالقلا زازقلا ةدابع نبا ىف رظنا (0)

 ] . نضايزلا راهزاوب 1279 رقما و5 اقاخ
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 :هلوق نم هل قفتا ايف زازقلا ةدابع ىلع لايع نيحاشولا لك :لاق

 وضع نسج اه عيب 25 56
 اني اايرزأ ااذيض طرا اي نأ اذ

 مرح دق اقشع دق احمل نم  مّرَجج ال

 قبع وهو .اقّبَع ثدحتف ةفخ ىف اهب ريطت امنأك ةقاشر ّدَحَت ال ةقاشر ةقيشر ظافلألاو
 قيقرلا طيسبلا رغب نم ةقتفم قه ذإ :نؤؤلا:تاحتتاو ظافلألا باهتنا قاققانلا هردضم
 اذه سيلو .نلعاف نلعتسم نلعتسم ,نلعاف : ىلع رطس لك ىف ءازجألا ىلاوتت ذإ ,بذعلا
 نلعاف نلعفتسم هيف ةيلاوتملا ةعبرألا ءازجألا ضورعف طيسبلا ضورع طبضلاب

 كلذ لثميو .نلعفتسم ىلع نلعاف نيلوألا نيءزجلا ىف زازقلا مدقو .نلعاف نلعفتسم
 رحب نم امههادحإ نيتليعفت نم هتاحشوم ضعب ضورعل حاشولا نيوكت نم انمدق امبو
 نبا لاق ةنابللا نباو ىليطتلل نيتحشوم لفق ىف انب رم ام وحن ىلع رخآ رحب نم ةيناثلاو
 هعبت نمو «اريبير» نظف ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا ضيراعألا ىلع ىرجب اهرثكأ نإ ماسب

 نضيراعألا :تصقي ناك انا وفو.«كرعلا اهف عيب ال ةيمحفا :.نضيراعأ :دضقي هنأب طخ

 رئاود ىف عضو امب .دمحأ نب ليلخلا اهيلع صن ىتلا برعلا دنع ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا
 امدختسمو اهداتوأو اهبابسأ ىف ارخؤمو امدقم اهيف اهرادأ ليغافت نم سمخلا ضورعلا
 عمجت ثيحب تافاحز نم تاليعفتلا ىف ثدحي ام روصت تاكرحلاو طقنلا نم تاراشإ

 نازوأ نم مدختسي نأ القع نكمي امو برعلا دنع ةيضورعلا نازوألا وأ ضيراعألا
 رئاودلا هذه تناكو .ائيش مهراعشأ نم اهيف اوعدوي ملو برعلا اهلمهأ ةديدج

 نييسلدنألل ةفو رعم ضيراعألا كلت ثادحتسا ةيفيكو ةلمهم ضيراعأ نم اهلخادي امو
 اهتبثأ لوألا حاشولا ىربقلل رصاعملا هبر دبع نبا نأ ليلدب تاحشوملا مظن ىف اوأدب ذنم
 بجعأ ىتلاو اهاندشنأ ىتلا ةحشوملا بناجب ةدابع نبالو .ديرفلا دقعلا هباتك ىف ةلصفم
 فصو ىف ةيناثلاو ,ةيلزغ اهادحإ تاحشوم عبرأ اديدش اباجعإ اهتاصغأ دحأب رهز نبا

 ةقاشرلاو ةبوذعلا سفن اهيفو ,ناجرهملا موي طسوتملا رحبلا ىف مصتعملا لوطسأل ضرع
 :ناصغألا .دحأ قب. لوطسألا نفس فضي ةلوتك ةقباشلا ةحشولا قى اهاتيأز ىتلا

 هقباسلا دايجلا لثم ل وجت تايراجو
 © ور

 "ايواولا تاحسلا ىقن .لوحتلا ىف نم ٌءاشنإ

 يشي وهو .ةرطمملا :ةقداولا .بدجلا :لوحملا )١(

 ..ةيب رحلا هتلاسيب اليوط داشأ دقو مصتعملا دونا
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 ا . 21ييانبب .عورفا :انهتتن. لوط عجنلا قلع تيس

 ةسالسلا سفنب اهيف عمج ةثلاثلا ةحشوملاو .هتافاحزو زجرلا رحب ىلإ درت ةحشوملاو
 :امهيف لوقي اهافقأ دحأ ىفو . دابع نب دمتعملاو حدامص نب مصتعملا حيدم نيب بايسنالاو

 ناخوأ /' ُدَرَم نمل ُمَقِن افيس َنآَمْظ ْدَرَو نمل ُمعَنارْحَب
 لفقلا ءازجأ ريصقتب ىنعي ناك هنأو زازقلا ةدابع نبا جهن حضوي ام انمدق اميف لعلو

 ىفتكي ال ةداعو ,هتوالحو مغنلا ةبوذع نم نكمي ام لك هتحشومل حيتي ىتح نصغلاو
 مغنلا نم رطع جيرأب ةحش وما قرفت ةييخي :هظافلا :باحتناب ةديدنف ةيانع ىنعي لب كلذب
 .خ . ] ] دبلا

 ىقب نب '' 'ىيحي

151700010101009 
 ءضيرقلا ةيار عفار وه» : :هنع لاقف ءدئالقلا ىف حتفلا هل مجرت دقو .هيبأ دج ىلإ ةبسن ظ

 .هعئاط ضع ناكر .هعئاور رهظأو .ةعئأرش ماقأ ,ضي رعتلاو هيف حيرصتلا ةيآ ٍبحاصو

 هل أافص امو ,هنامرح هيلع افض .دوربلا مقر نم ا

 ىهاوك رهد بّلقتو .نامأب :رتطب ا موت عمر تاولف عطاقو كاره دقت راصت هنامز

 براغ ىطتماف ,هنامرحو هلالقإب بدألا ةفرح هيلع تمكح نم نيا وهو ةفانلا

 :دشني هلعج امث هنود تقلغأ تاوبألا نم اريثك ذأ ونت ,برغملا دالب ىلإ بارثتغالا

 2 يع ىع يي ل َ 1 مهما

 مدنلاب تبا ىتح بئاغرلا لين 2ىنزجعاف ىصقالا برغملا ىف تلغو

 طابرلا نم برقلاب الس ةاضق ةرْشَع ىنب باب وه ريبك باب هل حتف نأ ثبلي مو

 ا سنو مط يشار »شلش سو  نفزم امو .ىرارسللا دفع :ةيلاغ ةةقتناب 01١٠
 .رظنا) عبارلاو ثلاثلا نيءزجلا ىف بيطلا حفنو .عالقلا نم دتميو اهيلع

 .زارطلا رادو 2٠١8/7 ضايرلا راهزأو (سرهفلا ظ .دحلا زواجو اتع :درم (؟)
 لو 78 لال لك للم لل لل ل4 ل17 :ماقرأ ةريخذلاو 774 دئالقلا ىقب نب ىيحي ىف رظنا (6)
 ءايدألا مجعم ىف ةيناثو برغملا ىف ةحشوم هلو مقر ةلمكتلاو 5١/٠١ ءابدألا مجعمم 6/7

 «حيشوتلا شيج» هباتك بيطخلا نبا 3 ١94/7 برغملاو ٠١5/56 ناكلخ نباو :٠١4
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 ةصاخو مهدوجب هورمغف دوجلا ىف ةضايف اراحب اوناكو ,ةيبرغملا ةكلمملا ةمصاع ةيلاحلا

 اهيلع ىفضأو ءاليوط امههباحر ىف ثكمف ءالس ىضاق دمحأ هاخأو مساقلا نب ىلع نب ىيحي

 ىلا ةحشوملا مهيف هتاحشوم نم هدنع فقن ام لوأو ,ةريثك ارَرُد هتاحشومو هرعش نم
 تدسح ام :رهز نب ركب وبأ اهتتاخ وأ اهتجرخ ىف لاق ىتلاو .دمحأ ىضاقلا اهب حدم
 :هل عقو نيح ىقب نبا الإ لوق ىلع احاشو

 قحلي ال ىلاعلا هدحم ىف _دمحأ ىرت امأ
6 

 قسم اي لدي ةايراق. ..ثريخلا هجلطا 2

 هريوصت ةعور ىلع اضيأ هدسح لب .بسحف هتغايص لامج ىلع انيأر ىف هدسحي مل وهو
 .قرشملا ىف هل ليثم الو برغملا ىف غزبي ابكوك دمحأ ىضاقلا لعج ذإ ةيناثلا ةرقفلا ىف
 :هتبحاصب الزغتم حشوملا اذه ناصغأ دحأ ىف لوقي ذإ هريوصت ىف هعادبإ حضتيو

 "ايلا ىطلا# دم فيد, اطغ
 ه ُ

 م

 هدخب :لجحلا نيك هيلع" لدف 0 0
 " 5” هس : هر 826 وِ 37
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 لامج كلذب اروصم رجشلا ىف قاروألا لوانتل اهقنع دمت ةيقيقح ةيبظ اهنأك اهلعجي وهو
 ءاديب هنأك هروصيو ءاهزنم ىلإ اعيرس تّرم ذإ حمللاك وأ احمل اهآر امنإ هنإ لوقيو ءاهديج
 توص عمس ذإ ءاسنلا نم ىه لب ءابظلا نم تسيلف هسفن ىلإ دوعيو .اهاري دوعي نلف

 نم لمأي لازي الو ءاهبوبحم انض ىف عرسي نيتليمجلا اهينيع ريتفت نإ لوقيو .اهديجب ىلحلا
 ىقب نبا ىلإ اهتبسن نأ حضاوو .طيسبلا ءوزجم نم ةحشوملاو .اهدر تاولفلاو ديبلا

 تايار» هباتك ىف ديعس نبا كلذكو رهز نب ركب وبأ هيلإ اهبسن دقف كش اهبوشي ال

 دجن اك '"؟أطخ ىليطتلا ناويد ىف اهدجن كلذ عمو ضايرلا راهزأ ىف ىرقملاو «نيزربملا
 هلالظ ًاّيفت ىذلا ىقب نبا حودمم مساقلا نب ىيحي حيدم ىف ىهو اضيأ هناويد ىن.اه أتخأ

 تايارب نراقو ١7١ ص ليطتلا ناويد رظنا )١( > ءامهدمتو اهب وطعت اهلعجو ديجلا ةحفص :ثيللا . )١(

 5١5/7. ضايرلا راهزأو 75 ص نيزربملا .اهوط نع ةيانك
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 نيب ةلماك اهدشنيو '''هيلإ اهتبسن ىلع زارطلا رادل هتمدقم ىف كلملا ءانس نبا صنيو
 :لوقي اهيفد ل تاك 2 ف را أي

 و

 يفك ءلم د ا ىح- "ال

 هيَدَح ضاير ىف اتلحف

 ىنافك ىبذعم

 ش هيلإ ناتدرو د
 ه2

 :لفقلا ةياهن ادع ام ,حرسنملا نزو نم ةحشوملا هذه نإ كلملا ءانس نبا لوقيو
 .براقتملا ةليعفت ةيناثلاو زجرلا ةليعفت ىلوألاو ,نلوعف نلعفتسم هنزو نأل «ىنافك ىبذعم»
 اهئراق نع ففختل ةجرادلا ةيسلدنألا ةغللا نم تعطتقا اهنأك اهتبوذعب لفقلا ظافلأو

 .ةعيدب ىؤرب ظتكم ملاح ىرعش ملاع ىلإ انلقنت هتبحاص دودخ ىف درولا ةروصو .هبعاتم

 :هتحشوم نأ كلملا ءانس نبا ظحاليو

 وظن هل
 م ©

 0 ىرلا هكا كف اب

 رْطَو هل قرولا عم ءاكبلا ىفو

 نيلاتلاو نيلوألا نيءزجلا نزولا ف مصي وطهو :انانضعاو الافقأ طيسبلا نزو نم

 :ةحشوم نم لوقيو .ءضعب ىلإ (هضعب

 ليمج ليمجلاب ٌريَصلاف لويس ةقيلإ .نكي 4 قا

 زجرلا ةليعفت نم نوكم وهف ,نلوعف نلوعف نلعفتسم اهناصغأو اهلافقأ ىف نزولاو
 ريثك ىف ةطرفملا ةلوهسلا هذه رثكتو .نيحاشولا نيب نزولا اذه رثكيو براقتملا ةليعفتو
 وع ا. ندوب نه ةحتض وم. دل رثك هناجر. لقب :.ىبا .تاضخأ قف

 ه و

 نيلت امأ سانلا ضعب ٌبلق اي ليزولع ليل نيعم الو

 : رثؤتف هيعماس بولق نم لصفت امنأك ةيماع ةغل امدختسم ةيناث ةخشوم ةجرخ ىف هلوقو
 : |ديعي |ريثات مهيف ئ

 رادب نراقو "69 ص ليطتلا ناويد عجار )١(
 نبا اضيأ يسستو 4 نص: كلما ءاتس قبآل زاوطلا'
 قوشلا ام :ةحشوملا 50/95 برغملا ىف ديعس

 ىف ليطتلا ىلا تفيضأ دقو ىقب نبا ىلإ دانز الإ
 ىقب نبا تاحشوم نأ ىلع لدي امم 75/4 ص هناويد ]

 شيج باتك ىف ةصاخو ىليطتلا تاحشومب تطلتخا
 ةبسن ىف ظحالي ام وحن ىلع بيطخلا نبال حيشوتلا

 اهنعو ليطتلا ىلإ ةروكذملا ثالثلا تاحشوملا
 عم هققح نيح ناويدلاب سابع ناسحإ .د اهقحلأ
 !كلذ ىلإ هتراشإ
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 وتركتفا اذإ ليللا ف ىبلق شحواي وتعدو امو رحس ىبيبح رفاس

 اهيف ببس ةدايز عم نلعفتسم :زجرلا ةليعفت ةرورضل ءاتلا اهنم تفذح شحو ةملكو

 هنمضتت تناك امبو ةلوهسلا ىف ةطرفملا ةلزغلا ظافلألا هذهبو .نتالعفتسم حبصت ذإ انايحأ

 اق ىلا نو: :ةرضعا :لقيو هرصع ىف هترهش تراط ةعيدب روص نم ىقب نبا تاحشوم

 .ةرجهلل 0 ةتينب كبر

ّ )01( 5 
 رهز نب ' ركب وبا

 ةرسأ ليلس وهو .كلملا دبع نب رهز ءالعلا ىنأ نب كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ وه

 بطلا ملع ذخأو ,ةيليبشإب 007 ةنس دلو ,ىضاملا لصفلا ىف ءابطألا نيب اهب انمملأ ةيبط

 حيحص ظفحي ناك هنإ رابألا نبا لوقيو .هرصع ىف ةمامإلاب درفناو .هدجو هيبأ نع

 ةيلهاجلا راعشأل ظفحلاو. ةقللاو: تادآلا نم.رفاو ظح هل ناكو. ءانوتمو ديناسأ ىراخبلا

 نم ناكمب ناك .برطملا بحاص لوقيو .هيبأ نع ىريرحلا تاماقمب ثذدحو .نيدلوملاو
 لهأ لاوقأ عيمج ةفرعم عم برعلا ةغل ثلث وهو ةمرلا ىذ رعش ظفحي ناك .نيكم ةغللا

 ناطلس فسوي نب بوقعي ريمألا دنع ةصاخو نيدحوملا دنع ايلع ةلزنم هل ناكو .بطلا

 نب رصانلا ناطلسلا هيلع ىلصو 0460 ةنس رخآ ىف ىفوتو (ه096 - )08٠ نيدحوملا

 هب درفنا ىذلا نإ برطملا بحاص لوقيو .شكارم ىف ءارمألا ةضورب نفدو بوقعي
 قرشملاو :ترقملا .ق ناط دقو. «تاحشوملا هغابتا ءاقبنلا تراضاو.ةغابط-ةيلإ :تداقلاو
 : هحش وم

 مست مل نإو َكانْوَعَد دق ىكتشملا كيلإ ىقاّسلا اهنأ
 هترغ ىف ته ميدنو

 هتحار نم حارلا ىناقسو

 هتركس نم طظقيتسا املك
 معيرأ ىف اًعبرأ ىقاقّسو ىكتتاو هيلإ قّرلا بنج

 ىدفصلل ىناولاو ١" ص (توريب عبط) ناوفصل 2 4646 مقر ةلمكتلا رهز نب ركب ىبأ ىف رظنا )١(
 ءابدألا مجعمو برغملا هتاحشوم ىف عجارو 7١7 ص ةيحد نبال برطملاو 137١/١ برغملاو

 رظنا) ىدفصلل حيشوتلا عيشوتو ةعبيصأ ىبأ نباو ةعبيصأ ىلإ نباو ١87 ص بجعملاو اهدعب امو
 .بيطخلا نبال حيشوتلا شيج لثملابو (سرهفلا رفاسملا دازو 507/١4 ءايدألا مجعمو 01١ ص
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 .عيدب نم قسن ىف ةقاشرو ةبوذعو ةقرو ةفخ ليست ىهو .ءلمرلا نزو نم ةحشوملاو ظ

 ] اي .ضعب بيبالتب اهضعب اذخأ قناعتت لب ءبسحف ىقالتت ال اهنأكو ,ةراتخملا ظافلألا

 ] :هلفقو ُّنصغلا اذه ةحشوم نم

 انيلايل وأ جيلخلاب تباحا داعتست له

 ثنايا كيم ترانا صتلا نم هايم
 اينتتسيدما نا جهلا ناكملا_نسح دايكتم دا

 "”نانيف ٍقروم قنا هيلع خود هلظأ 0

 ناحيرلا انج نم 2 ٌقيرغو مئاعتو ىرجي ءاملاو

 نينحلا نم ةدقتم ةوذج لب انينح بلقلا ىف ريثي ٌّىجشب نارخزي اعيمج لفقلاو نصغلاو

 للايللاو مايألا كلت دوعت نل .دوعي نل مالحألا نم ملح اهنأكو ترم ةئينه ةديعس مايأل

 مهاقلي ناك اهيف ءىش لك امنأكل ىتح رطعلا ميسنلا نم ةجيهبلا اهقئادح ىف ناك ام الو

 ةقروملا اهناصغأو راجشألا عورفو مهتحن نم ىرجي ةيليبشإ رهن ءامو ءتاهسبلاو 0

 هلوم وهو رهز نبا دي نم طقس كلذ لك . .قيرغو حباس نيب رهزلاو نيحايرلاو ,هللظن

 نصغلاو لفقلا ىف لوألا ءزجلا ةنزو .اعازتنا هنم عزقنا ماكل نحت. قوتي, لظعأ قويشم

 ىفو ٍنالعاف لفقلا ىف ثلاثلا ءزجلا ةنزو :نالعاف نلعفتسم ىناثلا ل ةنزو «ءنتالعفتسم

 ببس ةدايز عم عيرسلا ىلإ امإو طيسبلا ىلإ امإ ةحشوملا نزو ْدَّرِي كلذبو ءنلعف نصغلا

 هذه ليعافت ىف تاريغتلا هذهو ,ةريخألا ةليعفتلا ىلإ كلذكو ائاد ىلوألا ةليعفتلا ىلإ

 ىرجت تاحشوملا نإ لوقي ماسب نبا لعج ام وه هيلإ انرشأ امم اهلثام امو ةحشوملا

 نم ال ارارم انفلسأ اك ىبرعلا رعشلا ضيراعأ نم ىأ ةلمهم ضيراعأ ىلع انايحأ

  ةحشوم رهز نبالو .هذيمالتو «اريبير» نظ ابك ,ةيهولا ىمجعألا رعشلا ضيراعأ

 ظ :اذكه رازن نبا ةقيرط ىلع اهغاص

 حاص حاص ريغ بحل نم ىبلق

 حال حالملا ىلع ناحل نإف

 ىناش ىناشو ىتصق ىرد نإو ْ

 ةليعفت نلعف ةنز ىلع ىناثلا ءزجلاو ,طيسبلا علخم نم لفقلاو نصغلا ىف لوألا ءزجلاو

 (١) .ناصغألاو عورفلا ريثك :نانيف (؟) بسني ىبرعلأ جيلخلا ىلع تناك يرق يزف 1
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 «مئاللا لذاعلا :ىحاللاو ءبحاص ميخرت :ةيناثلاو ,ظقيتسم :ىلوألا حاصو كرادتملا
 ةحشوملا هذه ىف رهز نبا رمتساو .ضغبملا :ةيناثلاو ىنأش نم ةففخم :ىلوألا ىناشو
 هئراق هب أجفي امم .ديدج ىنعمب هرركي وأ هل قباسلا ءزجلا نم ىناثلا ءزجلا جرختسي
 ةقيوط: نوضب ةتراق اجفي ام نيتك .ناكو.:.ئرعشلا عاتملا نم ليلق ريغ هيلع لخديو
 : ءابدألا مجعم ىف توقاي هل اهدشنأ ىلا ةحشوملا ىف هلوفك

 حابص ريغ نم سمشلاب اًيحرم حانجلا دودمم ليللاو تقرط

 اهنأك ليللا اذه ىف تءاضأف هتبحاص هترازو .هلوح نم نوكلا ىلع دودمم ليللا حانجف
 ”ةلانعأ ايحيفع ةحشروملاو .بجعلا نم ليلق ريغ هسفن ىف ىقلي امم حابص نود علطت سمش
 براقتملا نزو نم ةحش وم برطلا ف ةيحد نبا هل دشنأو ,لمرلا نزو نم انوصغو

 | :ةروصلا هذه ىلع اهحتتفا
 رودبلاك هجوأ ىلع  روعشلا مالظ ناَذَح

 ] حابَصلا حالف نّرفس
 اقألا ًءاستبا ّنكحض

 هر 0 ل ل
 روغثلا هنم نريخت لا ىل ىذلا ناك ٠

 رودبو روعشلا مالظ ار لامحب باجعاإلاو ةلزوغب رو مج ذإ ةفيرط روصلاو ظ

 ءحابصلا ءاضأف نههوجو نع باقنلا نيحنو نرفس نينا هقيضبو ةوجولا نانقأ قا
 روغثلا ءارعشلا هب هبش املط ىذلا حاقألا رهز ماستبا نهروغث تمستباو نكحضو
 دوقعو نهروغث نيب هرصب لقنتي ذإ ,ةريح هسفن الم امب رهز نبا انؤجفيو .هضايب ةعاصنل

 .ةجيهبلا ّْآللا كلت نم نهروغث نّريخت نهنأك لاخيف نهروحن اهب نادزت ىتلا آلا

  زازقلا ةدايع نباو ىقب نباو رهز نبا تاحشوم نأ تمدق ام لك نم حضاوو
 ىناوقو لافقألا ىناوق نيب اوفلاخ اقحو ,مغنلاب جوق نييسلدنألا نيحاشولا نم مهريغو
 لك ىف ءازجألا ىناوق دحتت اك ةحشوم لك ىف اهيفاوق دحتت لافقألا نكلو .ناصغألا
 ءازجأ ىف ةدحوم تلظو .ناصغألا ىف تعونت امنإ ةحشوملا ىف لمهت مل ةيفاقلاف .نصغ
 ةيب رعلا ةديصقلا ىف ةفورعملا ماغنألا ةرفو نم ءىش كلذب طقسي نأ ايرح ناكو ,لافقألا
 ”ةبوذع اهرثكأو ةيبرعلا ظافلألا قشرأ مهتاحشومل مهرايتخاب كلذ اوفالت مهنأ ريغ
 .ناصغألاو لافقألا ءازجأ ىف روطشلا او رصق دقف .بسحف كلذ سيلو .ءافصو ةسالسو
 ىف اهيلع قوفتتل اهنإ لب ءةّرفو دئاصقلا ماغنأ نع لقت ال ةحشوم ىأ ماغنأ تحبصأ ىتح
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 ماغنألا نم ناكر اهقئاور يشعل قع هتايمتالاوب ققدتلا اة رسب نايحألا نم ريثك

 اهنأ نم نابسإلا نيقرشتسملا ضعب همعز ام حيحصب سيلو .همضخ ىف نذألا قرغت

 ةغللاب تاينغأ ماغنأل عاقيإ نر ىلع - انايحأ عضوت تلظو - 01 ]

 مك - مهيلإ ردابت مهو وه ذإ .حيحصب كلذ سيل .ةجرادلا ةيسنامورلا وأ ةينابسإلا
 امبِإ وهو ,ةلمعتسملا ريغ ةلمهملا ضيراعألا ىلع اهرثكأ نإ : ماسب نبا ةملك نم - انفلسأ
 وأ هراعشأ اهيف مظني نأ نييسابعلا ضعب لواح ىتلا ةلمهملا ىبرعلا رعشلا ضيراعأ دصقي

 رئاود ىف اورظنف مهدعب تاحشوملا باحصأ نم نويسلدنألا ءاج مث .هراعشأ ضعب

 انايحأ مهتاحشوم ىف كلذ اولغتساف ,صقنلاو ةدايزلاب ليعافتلل اهيف هكيرحتو ليلخلا
 . ةةقاني لهدا فيعي سيقول ن كلذ فا لا عم هصقن وأ ليعافتلا ضعب ىف ببس ةدايزب

 - اهترثك نكت مل نإ - اهنم اريثك نأ نع الضف ,هعاقيإو ىبرعلا رعشلا ىف ضيراعا
 ةلمعتسملا هنازوأو ىبرعلا رعشلا ضيراعأ سفن نم نيحاشولا رابك دنع انيأر اك تغيص

 .ميدق نم

 لاجزألا (ب)

 نفلا .نويسلدنألا هب ىمس دقو ,بيرطتلا ةغللا ىف وهو ,'لجز عمج لاجزألا
 هنآ لع لدي اني نويسلدنألا هزاعتلا ىذلا هسا قو .ةخشرتلل لياقلا ساعلا ىرمتلا
 ,نمزلا ىلاوت ىلع مهنأش كلذ لظو ءةماعلا لفاحملاو قاوسألاو تاقرطلا ىف هب ىنغتل أشن
 فوءرلا دبع نباب هدعب نقلوا :”ةلاحتا ضعب ىف كلذب حرصي نامزق نبا ىرنو

 الإ لاجزألاب قاوسألا ىف نوشم نيذلا عنه نأ ىغبني هنإ لوقي هارنو ,ةبسحلا ىف هتلاسرو
 ىأر نيحو ."ازاجحلا ىلإ رفسلاو مارحلا هتلا تيب جحل اليلهت وأ داهجلل اريفن نوكت نأ

 نم ةحشوملا ةروص نع ءىش ىف فلتخت ال اهتروص نأ «اريبير» ىابسإلا قرشتسملا
 هنإ الئاق ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ ذنم اهتأشن ىف اهب اهنرق ناصغألاو لافقألا ثيح

 امه نيتروص اذختم ةيقرشو ةيبرغ تارثؤم هيف جزتمت ىبعش ىرعش زارط ذئنيح أشن
 هدفت قو ىف لجزلا باتك عوضوملا اذه ىف عجار )١(

 هتاف ىف ١ مقر لجزلا رظنا )١( 2 دهعم رشن) ىناوهألا زيزعلا دبع روتكدلل سلدنألا
 ىف فوءرلا دبع نبال ةبسحلا ةلاشر عجار (؟) (ةيبرعلا ةعماجلا ىف ةيلاعلا ةيبرعلا تاساردلا
 ّ .لاسنقورب رشن لئاسر ثالث .- فئاوطلا رصع :ىسلدنألا بدألا خيرات باتكر
 ] ' ١0١ ص سابع ناسحإ روتكدلل نيطبارملاو
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 هنإ الئاق هتركف سيموغ ةيسرغ طسييو ,"جرادلا ىقوسلا لجزلاو ةحيصفلا ةحشوملا
 ىتلا ةغللا ىهو سلدنألا لهأ اهملكتي ناك ةيسنامور ةغل دوجو ىلع ةيلج نيهارب مّدق»

 ةجرادلا ةغللا تناكو ..هلاجزأ ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا رعاش نامزق نبا اهب بتك

 ىلإ ناجاتحت اريبير اههاري اك اعيمج ناتبعشلاو ."'ةيطرق ىف نسلألا ىلع ةيراجلا
 ةجراد ةغل سلدنألا ىف عيشت تناك هنأ امأ .ىنيقيلا ناهربلا |هصقني ذإ .ةعجارم
 ةيماع ةغلب ةبوتكم تناك اهنأل اهضقنت اهسفن لاجزألا نإف لاجزألا اهب تبتك ةيسنامور
 سانلا اهدشانتو اط تحتف اعيمج ةيبرعلا نادلبلا باوبأ نأ ليلدب ةيسنامور ال ةيب رع
 ماما نامزق نبا لاجزأ ىأر هنإ ديعس نبا لوقيل ىتح ءاهتساردو اهتياور ىلع اوبكأو .اهيف
 نأ فيرطلا نفود "'برغملا رضاوحب ةنودم اهآر امم رثكأ دادغبب ةنودم ىسلدنألا لجزلا
 لواحو اهسردو اهثحب ْنَم لوأ نأو ,ةسارد الو اثحب اهيف اوبتكي مل نييسلدنألا نأ فرعن
 ىللحلا نيدلا ىفص وه ىدادغب ةيوغللاو ةيضورعلا اهصئاصخو اهخيرات نم ائيش ضرعي نأ

 ةنس ىفوتملا  ,0١ةغلب ةموظنم تناك اهنأ ولو «ىلاغلا نضحرلاو ىلاحلا لطاعلا» هباتك ىف

 ةيملع ةسارد اهسْزَد الو اهمهف عاطتسا ام سلدنألا ىف ةجراد تناك ةينيتال وأ ةيسنامور
 نأ عيطتسيال ادحأ نإ تلق اذإ غلابأال ىذلا .فلاسلا هباتك ىف ا فلام وح لغ ةنيق
 لجزلل هتسارد نبي مو .هيلع داهتعالا نود ةريصب ةيملع ةسارد ةيسلدنألا لاجزألا سردي

 نيلاجزلا نيواود نم ةفئاط هعم ضرعتسا دقل لب هدحو نامزق نبا ناويد ةسارد ىلع

 اعيمج ةلوادتم تناك اهنأ ىلع - حوضوب - لدي امم عباسلا نرقلا ىتح هدعب اوءاج نيذلا
 هنأ ركنن الو ,ةيسنامور وأ ةجراد ةينيتال ال ةيبرع ةيماعب ةموظنم تناك اهنأو قرشملا ىف

 تلخد اهنأ مكحب ةيسنأمور ظافلأ ضعب نامزق نبا دنع ةصاخو لاجزألا ضعب للختت

 برعلا اهحتف ىتلا بوعشلا تاغل ىف اه تاليثل ثدح امك طبضلاب ,ةيسلدنألا ةيماعلا
 ةيماعلا جرخي ال اى - اعيمج اهجرخي ال كلذ نكلو .ةفلتخم تايماع اهيف ت تثدُحتسا ىتلاو

 .ةيبرعلا تايماعلا ماع نم - ةيسلدنألا

 رخاوأ ذنم ةحشوملا عم أشن لجزلا نأ ىهو .«اريبير» ىأر نم ةيناثلا ةبعشلا لثملابو
  ىأ ةيسلدنألا ةجاومل ركذت ال ذإ ,ةعجارم ىلإ اضيأ ةجاح ىف ىرجهلا ثلاثلا نرقلا
 بسنن نأ ايملع انعنم امم ,ىرجطلا سداسلا نرقلا لبق نيلاجزلا دحأ وأ لجز نع ءىش

 نامزق نبا سفنو .هلبق امو عبارلا نرقلا نع الضف سماخلا نرقلا ىلإ لجزلا ةأشن

 )١( ص .147 ص ايثنلاب رظنا 185.

 ص فطتقملا (7) ىكم رهاطلا روتكدلل ةيسلدنأ تاسارد (؟) 7337.



 ,تآث

 ىف اوشاع نيذلا نيلاجزلا نأب هناويد ةمدقم ىف انثدحي سداسلا نرقلا فصتنم ىف ىفوتملا

 . ةيماع ةغلب نوكي نأ ىهو .ءلجزلل ةيساسألا ةدعاقلا مهدنع رقتست مل ليلقب هلبق وأ هنمز

 . هذه ذختا نم لوأ نإ لوقيو .ةلزجلا ةيبرعلا ظافلألاب حصافتلا نمو بارعإلا نم ولخت

 هلاجزأ ظافلأ نإف هوقبس نمم هريغ نود هدح-و هرامغ نب , لطخأ لجزلل اساسأ ةدعاقلا

 نبا لبق ايئابن تعضو دق نكت مل هدعاوقو لجزلا لوصأ نأ ىلع لديو .ةسلسو ةنوحلم

 ةيماعلا ىف ىرجت ال ىتلا ظافلألا ضعبب هحصافت ةراف نبا ىلع ذخأي داع هنأ ,نامزق

 نأ دكؤي اذهو .ةفينع ةلمح دشار نب فلخي ىمسي لاجز ىلع كلذ ببسب لمحو .ةيسلدنألا

 ,نامزق نبا دي ىلع الإ ةلماكلا هصئاصخو هتاموقم ذخأي مل هنأو ةرخأتم لجزلا ةأشن

 مل نكلو نامزق نبا لبق سلدنألاب تليق لاجزألا نإ لوقي ذإ ديعس نبا كلذب دهشيو

 نبا مزجيو .«'''هنامز ىف الإ اهتقاشر ترهتشا الو ءاهيناعم تبكسنا الو ءاهالُح رهظت

 لهأ ىف حيشوتلا نف عاش امل» :لوقي ,ةحشوملل ةاكاحم ةرخأتم ترهظ اهنأب نودلخ

 نم ةماعلا تجسن هئازجأ عيصرتو همالك قيمنتو هتسالسل روهمجلا هب ذخأو سلدنألا

 اهيف اومزتلي نأ ريغ نم ةيرضحلا مهتغلب هتقيرط ىف اومظنو هلاونم ىلع راصمألا لهأ

 ئ ."«لجتلاب هوعس انف '[وتذهتاو: ءاباوغإ

 0000 سيموغ هيسرغ لثم هعبات نمو «اريبير» روصت نأ كلذ ىنعمو

 روصت سلدنألا لهأ ةنسلأ ىلع عيشت تناك ةجراد ةيسنامور ةغلب مظن هنأو ةحشوملا عم

 ةاكانع حنو ؛ةنستاموو. وأ .ةجراأد ةينيتال ال ةيب رع ةيماع ةغلب مظن دقف ءأطخلا ا

 لوقي اك هدعب امو فئاوطلا رصع ىف ترهدزاو تعاذو تعاش نأ دعب ةحشوملل

 ةحشوملا لثم لجزلا نأ فرعن نأ ىغبنيو .ةملكب نامزق نبا صخنسو .نودلخ نبا

 حيدملاو نتافلا اهامجب باجعإلاو ةعيبطلا فصوو رمخلاب عاتملا فصوو لزغلا هيف رثكي

 داهتجس لك: تلللأا ىف كيف ديني ولك تاكو ,ىبرعلا رعشلا ضارغأ عيمجو ءاثرلاو ءاجهلاو

 دمحأ وه نامزق نبال ىلاتلا ليجلا ف لاجز ربكأو ةينيدلا تابسانملا ىفو ىراصنلا

 حيدم ىف ةريثك لاجزأ هلو ةقّيرملا لهأ نم وهو ."'سيلَغْدَم مساب روهشملا جاحلا نب

 حفن ىف ىرقملا لوقيو «ةياهن ىلإ ةعوبطم هلاجزأ نإ ديعس نبا لوقيو .داوقلاو ءارمألا

 انقيلتو 5١4/١ برغملا سيلغدم ىف د )6 537 ص فطتقملا )١(

 .شمافا ىف هتمحرت ىلع ىلع .د قيقحت) نودلخ نبا ةمدقم (؟)

 10 ص (ىفاو دحاولا ديع
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 ءارعشلا ىف ىبنتملا ةلزنب نيلاجزلا ىف نامزق نبا :نولوقي سلدنألا لهأ ناك :بيطلا
 ىنعملل تفتلم نامزق نباف ,ةعانصلاو عابطنالا ىلإ رظنلاب مات ىبأ ةلزنمب سيلغدمو
 ناظني اناك امهنأ ديري) نامزق نبا لثم همالكل اًيرعم اًبيدأ ناكو ءظفلل تفتلم سيلغدمو
 ىَوَرُي هناويد ناكو '''«هيلع رصتقا بجنأ لجزلا ىف هسفن ىأر امل هنكلو (حيصفلا رعشلا
 رثكأ نامزق نبا ىلعو هيلع رادأو .هنم ةطوطخم ىلع ىلحلا نيدلا ىفص لصحو قرشملا ىف

 ثالث - انفلسأ اى هل ركذو .ةيوغللا هصئاصخو ىسلدنألا لجزلا ضورع ىلع هتاظحالم

 لجزلا اهعورأو هلاجزأ نم اًعطق هل ركذو ,ىبرعلا رعشلا نازوأ ىلع ةيماع ةديصق ةرشع
 000 هيفو «لديعس نبا هل هدشنأ ىدلا

 هدم يف ا نيتاسبلاف ايشآ ثالث
 عَمْشإَو هريتاو مش ٌريطلاو ةرضخحملاو ا

 ] ٌبَرضي سمشلا عاعشو لزب قد اًداذّرو
 بهذي رخآلا ىرتو ضضفي دحاولا ىرتف

 ه *.7 ٠0

 تر صهفرت نوصغلاو كسي برشي تابنلاو

 ريواصتلاو ةبودعلاو ةسالسلاب معفم لجزلاو :نسحلا مأ ءانغب لجزلا ةياهن ىف ديشيو
 سافنأ ظافلألا انيلإ لمحت امنأكو ,برطملا صقرملا لمرلا نزو ماغنأ ىلع ةنحلملا ةعئارلا

 ىف ةلباقتملا ىلوألا ءازجألا نيب ىناوقلا دّموي مل سيلغدم نأ عمو .هنيحاير جيرأو ناتسبلا
 ىف نامزق نباب ةوسأ ةيناثلا ءازجألا ىف اهداحتاب ىفتكاو هناصغأو لجزلا اذه لفاوق

 نسحو هظافلأ ءافطصا ىف هتقدل سفنلا عتميو نذألا ذلي سرجب هلجز جومي هلاجزأ ضعب
 ركتبا نم لوأ وه ناك امبرو .ىقيسوم نحل ىلإ اهيف عمتسن اننأكل ىتح اهباختنا ىف هقوذ
 ىلع ةديصقلا سيقي نأ ىأر امنأكو ءابنع ثيدحلا انفلسأ ىتلا ةيماعلاب دئاصقلا ةغايص

 ىلع اًسايق ةيماعلا دئاصقلا غاص ةحشوملا ىلع اًسايق لجزلا اوغاص امكف ,ةحشوملا
 فيفخو ديدم نم - انب رم امك - برعلا دنع ةلمعتسملا اهضيراعأ سفنب ىحصفلا دئاضق
 دل نيقنا دقو. :ىيطاشلا دمحم نر له نسما وبا هدب نيلاجزلا رابك نمو .كلذ ريغو
 . هلاق هنأو داهجلل رافنتسالا لاجزأ نم ناك هنأ ودبي لجز نم ةعطق لاخلا نطاقلا بحاتم“
 11 يلا كا انضاو دقق: كوفي نانا نقع

 )١( ص للاحلا لطاعلا رظنا (”) ظ ."86/9 مفنلا  "4و38١.

 ش ْ ْ ] 7 برغملا عفا
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 ظ 00000 َ وكشيو حاص ٌدرجنت هيلإ فويسلا اَر املك

 ) اا كلذ وزهي سل ُدَسألاو ذدسألا ىَرَي ذإ ٌبلكلا ميني

 لامامإ نك ا سخنلا لامزب لابو: .ةوتعي- هيلع :تعاختو

 حاَضنلا ةحيصن تدأنف لَو لاندركلا 0 هي مل

 ' نيلاجزلا نم ةفئاط برغملا ىف ديعس نبا ركذيو .فيفخلا نزو نم لجزلا نأ حضاوو
 ءىقلاملا غابدلا نبال نيلاجزلا حلم باتك نع مهنم نيريثك لقن دقو «ةيلجزلا مهفئارطو
 بطاخ نب هللا دبع وبأو راصخلا ركب وبأو رهازلا ورمع وبأ :هيليبشإ ولاجز مهنمو
 نم ةفئاط مهيلإ ديعس نبا فاضأ دقو .ىقروللا ةيجان ل مهنمو مراص نب 2 فاو

 مجرتو .ةضبحبلا نب هلا دبع نب ىيحيو ىنومرقلا جرالبلا لاثمأ عباسلا نرقلا ىلاجز
 ,لجزلا ةقيرط ىلع وجحللا ىف مامإ هنإو ةقلامب هيقل هنإ لاقو افنآ روكذملا "عابدلا نب 0
 ءاهتناي ةزاهدزا رض نهعتا ب 'ةميشرملا لكيدح ليلا نأ رعشتو:هلاضزأ نضع هلا نكذو
 نم ةفوصتملا ناسل ىلع كلذ دعب ةيناحورو ةيويح نم هل حيتأ ام الول نيدحوملا رصع
 نواح نا ةيفلا نيلاجزلا نمو . ةرجهلل 534 ةنس طايمدب ىفوتملا ىرتششلا لاثمأ

 :'!هلوق لجز نم لطاعلا بحاص هل دشنأ

 فتي ريا اذه ضعب | ٌفْطعت ىبلق ٌبيِبَح اي
 اقطي ام تنبلق ٌبيطو اقرت ام َىنْيَع عومدف

 مه مظنو برغملا ىف ساف ةنيدمب لزن هنإ نودلخ نبا لوقيو ءلمرلا نزو نم لجزلاو

 و نا :هوفتسوب هيف مظنلاب اوعلوأف ةجودإم ضيراعأ ىف نوحلملا رعشلا نم اعون

 اا/1 ةنس ىفوتملا) بيطخلا نبا هرصع ىف نيلاجزلا نم نودلخ نبا ركديو .دلبلا

 5 ىداو لهأ نم ميظعلا دبع نب دمحم وه لجزلا ىف مامإ هرصاعي ناكو (ةرجهلل

 :هلوقب هلهتسا سيلغدل الجز هب ضراع لجز نم ةعطق نودلخ نبا هل دشنيو

 + .ليملابع نييسقلا تلعب دلي * .اراطفلا لهاا وعلا رج

لدنالا لجزلا مامإ نامزق نبأ دنع ًاليلق فقن نأ انب ريدجو ش
 ضعب نع ثيل ي

 .هلاجزأ .
 ؤ

 03: .نض لاخلا لظاعلا دمر وم دع .معدير ل هنأ موري ا ةقن 11
 ١707. ص .ةمدقملا (4) .برغملا سرهف نيلاجزلا ءالؤه ىف رظنا (؟)

 258/١. برغملا (؟")
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 ("7هامزق نبا

 3 نفافو 4: ةئيش لوح كلو. هقانزق نيب كلا دبع نب سبيع نب دمحم زكي وبا وه
 نيدحوملا ةلود ردص ىف ةرجهلل 000 ةنس هدعب ىفوت نأ ىلإ نيطبارملا رصع

 نيب اولازي مل هترسأ دارفأ نأو ةبطرقب قيرع تيب نم هنأ برغملا فو (ه 1 - 20

 هتلهأ ةأشن نو ةةيدأ ةملع ءاحن يطرأ قيياربا لك اهنا .سيئرو ريزوو ماع

 هنم هل ىورف هرعش امأ .'"'احاشوو ارعاش نوكي امك قئاثو بتاكو اًبيدأ نوكيل
 نم ةعوطقم ديعس نبا هل ىورو ,مداقلا ةفحت هباتك ىف تاعوطقم ضعب رابألا نبا
 نيفشات نب فسوي نب ىلع لبق نم سلدنألا ىبرغ ىلاو ةيناغ نب ىيحي حيدم ىف ةديصق
 ىف لعلو .هماكأب جارسلا هيف أفطأف ,بارش سلجم ىف صقر دقو اهمظن ةيناث ةعوطقمو
 دل ىورب دف عشرا فاو .وهللاو رمخلاب عاتملل اًركبم هجتا هنأ ىلع لدي ام كلذ
 لوأ ىف ناك» هنأ 55 ىفو ."اًحيرص ايدام الزغ ةيلزغ ةحشوم ىلاحلا لطاعلا بحاص
 هرصع دارقأ :نع رضقت .هنسفلا ارق (اخيشاوتو |رغش) برعملا هظنلاب الغتشم ةنأش

 لجزلا لهأ مامإ راصف .مهنم دحأ اهيف هجزامي ال ةقيرط ىلإ دمعف .هريغو ةجافخ نباك
 لك ىف لب ءاهدحو ةبطرقب ال لجزلا ىف هترهش تراط دقو .«سلدنألا ةماع مالكب موظنملا

 هناويد نم ةطوطخميب روصعلا ظفتحتل ىتح .قرشملاو رقما ىف انضيأو نسل كن الا
 قر شتسملا اهرشن دقو م1715 /-ه 741 ةنس لبق نيطسلف ىف دفص ةنيد خاشن اهبتك
 ىكيشتلا قرشتسملا 117372 ةنس ىف ىنعو ,تاحول ىف ةروصم ١841 ةنس جربزنج
 ىف ةرشنلا هذه تردصو .نامزق نبا نع ةسارد عم ةينيتال فو رحب هرشنب « لكين »
 لاقو ةرشنلا هذه نالوك قرشتسملا دقتناو ,ةطانرغو ديردمب ةيبرعلا تاساردلا ةسردم
 فورحب سيموغ ةيسرغ قرشتسملا ديدج نم ناويدلا رشنو .ةريثك ءاطخأب ةئيلم اهنإ |

 . قيطي نأ لواح نيح اًريبك أطخ انيأر ىف أطخأ هنأ ريغ ,ةينابسإلا ىلإ ةمجرت عم ةينيتال
  ىنابسالا رعشلا نازوأك عطاقملاو ربنلا ىلع ةمئاقلا ىبرغلا رعشلا ضيراعأ هلاجزأ ىلع
 ليلد ال ةجح ىهو ء«ةيب رعلا نازوألا ىلع ال نازوألا كلت ىلع ْ لجزلا ذأ ةححب .

 )١( ىدفصلل ىفاولاو (سرهفلا الو 5 برغملا نامزق نبا ىف رظنا 14/5٠٠.
 .ناويدلا ىف عباسلا لجزلا عجار (؟) قرشملا ةلحي ىف رابألا نبال مداقلا ةفحتو اهدعب امو

 ةنس " ددع  1١1417.685؟ ص ىللاحلا لطاعلا )2 ةطاحالاو "170 ص 10 مقر

 رظنا) ىلحلا نيدلا ىفصل ىلاحلا لطاعلاو 1
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 اك تاحشوملل ةاكاح لاجزألا تغيص دقف اضقن اهضقني ءىش لك لب ؛ليلد ىأ اهيلع

 وحن ىلع ةفورعملا اهليعافتو ةيب رعلا اهنازوأ ىف اهب ىقتلت كلذل ىهو .نودلخ نبا ظحال

 لاجزألا ىف كلذ انحضوأ دقل لب ,تاحشوملا نم ةفئاطل يضورفلا انليلحت ىف انحضوأ ام

 ضيراعأ سرد سيموغ ةيسرغ نأ ولو .ةيبرعلا اهنازوأو اهضيراعأ اهعم انركذ ذإ ةراملا

 ةءارق قل .ىاتو دي رفلا :دقعلا :ق هير. دبع وبا اهنا لا ليلخلا رئاومو قرعلا رعشلا

 نكمي ناك فيكو .ةيبرعلا ضيراعألا نع جرخت ال اًعيمج اهنأ فرعل نامزق نبا لاعبوا

 ىف اهسردي نأ ىلحلا نيدلا ىفصل نكمي ناك فيكو ءاهخسني نأ ايدق دفص ىف اهخسانل

 ربنلا ضيراعأ :ةيسلدنألا وأ ةيبروألا راعشألا ضيراعأ ىلع ىهو .ىلاحلا لطاعلا هباتك

 نازوأ ةحصو برطلا لوصأ نيب تعمج اهنأب هباتك ىف دهشي نيدلا ىفص سفنو .عطاقملاو

 مويلا ىلإ اهيف رهدزت نأو اهيكاحت نأ ةيب رعلا نادلبلل نكي ناك فيك فيضنو ."'”برعلا

 لثم - مظن لجزلا نأب عطقي كلذ لك نإ ؟ىبروألا رعشلا ضيراعأ ىلع تناك اهنأ ول
 .نيلاجزلا نم هريغ دنع وأ نامزق نبا دنع ءاوس .ةيبرعلا ضيراعألا ىلع ةحشوملا

 لاجزألا نيواود نم انل ظفتحي 2 :نهزلا .نآل نسنفن ولك ح بير نودب - ناويدلاو

 ,عفادم ريغ سلدنألا ىف نيلاجزلا مامإ ناويد هنأل هاوس نع ةينغ هيفو .هب الإ ةيسلدنألا

 ناملغلاو ءاسنلاو رمخلا نم تاذللا ىلع افكاع انجام نامزق نبا هيف انل ىءارقيو

 طبيب ناك ذا ودتيو :ءايعب ريغ 4 هي |رهاجي اذا رمل قلق وهو. عفو الو ىوعري ال

 ثتيعتسيو ,هنجسب رمأي ىضاقلا فصانملا نبا تلعج نوجملاو ثبعلا نم روص ىلإ انايعا

 ةنجأملا ةشيعملا هذه شيعي نمل ىعيبطو .هتيرح هيلإ دريف ريس نب دمحم ىطبارملا دئاقلاب

 ,هدي ىلإ لصي لام ىلع ىقبي ال نأو لام نم هثرو ام لك فلتي نأ نوجملا ىف ةفرسملا
 ءاهجوو ةاضقلاو نيطبارملا نيطالسو ةالولاو ءارمألل اًريبك اًحادم هلاجزأ ىف هلعج امن

 ىف ءاطعلا ىدجتسي .ةيليبشإ ريغو ةيليبشإ ىلإ تالحر هل تناك ذإ ةبطرق ريغو ةبطرق

 ةرجأو تيزلاو محفلاو قيقدلاو بايثلا بلطيل ىتح ءادجتسالا اذه ىف طببم وهو .حاحلإ

 كنضو ةساعت نم هيف وهامو هنامرحو هسؤوب كلذ فيعاضت ىف اروصم هنكسي ىذلا تيبلا

 هدنع هركنن بناج وهو .لوستلاو ةيدكلا باحصأ ةروص نم ونديل ىتح ةبغسمو ْ

 هلك كلذ انيحن اذإ اننأ ريغ .مثإو نوح نم هلاجزأ هب الم امو وهللا ىف هفارسإ ركنن اك .

 ةيماعلا هتروص لجزلل ىطعأ ىذلا ريبكلا نانفلا لاجْرلا اندنع لظي نامزق نبا نع

 .نازيملا ىف اورسخي نأ ريغ نم ناصغألاو لافقألا نيدلا ىفص دكؤيو ١١ ص ىلاحلا لطاعلا )١(

 ىف نازوألا نيب انايحأ اوفلاخ مهنإ الئاق كلذ
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 لثم نم هتقاشرو هتفخب بابلألا بلخي حبصأ ثيحب ةلمتكملا هتبوذعو هتسالسو ةماتلا
 :ناويدلا ىف 08 مقر لجزلا نم ةريخألا ةرقفلا هذه

 ىبلق ّلخأ اَنْقَو هَل تلق ىبْرَك دازو ىمه ىلجنا» ىبج ينداذ ذإ تيسنال
 ٌبيرق نيرظانلل ادغو ادغ لق نيجت ىتم لاق

 : نصغلا ىف ىناثلا ءزجلاو .لفقلا ىئزج ىف فيفط ليدعت عم لمرلا نزو نم لجزلاو
 همه لاز نيحف .هسيساحأو نامزق نبا ةيرعاش قمع ىلع لدي «ىبرك دازو ىمه ىلجناو»
 اذه ىلحلا نيدلا ىفص فطتقيو .قشعلا هفش نم الإ اهوقي ال ةغيص ىهو .هبرك داز
 لاو دحا نم علطملا

 اوقدصي لقت شسشيإ قشاع كيف ىناب ىنع اولاق و هام 9 ريب 6 7 8 2 ٠
 اوقطنُي ٌباوصلاب سانلا ىف ريثك تيقل ىبيبحاي

 هيب تنردتحن ام ىنيع روت اه .ىينلاو: .ىش اده
 هيف تضخ الو ال ىلاب ىلع رطخ هللاب لو

 عم ,هديدش ةقر ةقيفر ةرقفلاو .نلعف نلعفتسم تالوعفم : بضتقملا نزو نم لجزلاو

 نم - هتدارإ نود - عيشيو هسفن ىف همظكي ىذلا بحلاو فطعلاو قفرلا نم ليلق ريغ

 :هلوق لثم ةعيبطلاو عيبرلا فصو ىف ةعيدب رقف وأ عطق انايحأ
 ٌديْؤم اناطلس لثم الغ ّرشني عيبرلا
 دَجرِيَرز لحب بايثب هيلح رشنت رامنثلاو
 رمز ْلَحِف تابن نم  الالغ سبلت ضايرلاو

 ْقَرَرأ ىف ضبا لامجاي ٌجَسفنبلا عم راهبلاو
 .ىرجي ءاملاو , سآلاو ىريخلا راهزأو نوصغلا ىلع قرقرتي ىدنلا ركذي رمتساو

 هتزيرغ هيف روصي لزغ ىلإو رمخلا نع ثيدحلا ىلإ درطتسيو .اراسيو انيمي دتمي لظلاو
 تناك اذإو .برطملا صقرملا لمرلا نزو نم لجزلا اذه غاص هنأ حضاوو .ةيعونلا
 ىهو .ةيسلدنألا ةيماعلا نم هتءاج اهنإف ةيسنامور غيص وأ تايلك انايحأ هلاجزأ بوشت
 «اريبير» ّنظ ارك ةيسنامور وأ ةينيتال ةغايص ىلإ هلاجزأ ةغايص جرت ال ةدودحم ءايشأ

 م1 ص ىلاحلا لطاعلا )١(



١ 

 سلدتالا ةيماع ىه ةيب رع ةيماع ةغايص هلاجزأ ىف ةدرطملا ةغايصلاف ,سيموغ ةيسرغو ١

 لغ.هنا لحلا خيدلا ىقم ظعألا قديو .هلاجزأ نم هاندشنأ |ميف ظحالي ام وحن ىلع

 ةيبرعلا ظافلألا نم نوكت ال نأو ةنوحلم لجزلا ظافلأ نوكت نأ ىلإ اعد هنأ نم مغرلا '

 اضيأو ةلوقصملا ةنيضرلا ةيب رعلا غيصلاو ظافلألا نم اريثك هلاجزأب ناف'ةنيضرلا ةلزملا

 هلثامي امو هلك كلذل نيدلا ىفص دهشتساو ,فورحلاو تاكرحلاب ةبرعملا ظافلألا نم ظ

 نبا لاجزأ 0 نأ عيطتسي ال ادحأ نإ انلق اذإ غلابن الو '''.هلاجزأ نم ةريثك دهاوشب

 ىلإ + انفلسأ اك - عوجرلا نود ةيضورعو ةيوغل ةسارد ةيسلدنألا لاجزألا الو نامزق

 لع هيج اهتساردل دحأ دصتي مل ذإ :ىلاحلا لطاعلا باتك ىف اه نيدلا ىفص ةسارد

 .نيثحابلاو اهل نيسرادلل دفني ال امججنم هباتك لظيسو .هلبق ةبصخ '

 لجزلا ةغيص نأ قارشتسالا ء ءاملع نيب تباثلا نم حبصأ هنأ ىلإ ريشن نأ انب ىرحو ]

 ذإ ,برغلا ىف اعساو اريثأت رثأ كلذ لك ,ةيسلدنألا ىقيسوملا نم هب نرققا امو هماظنو

 ثدحتيو .نييسنافوربلا رودابورتلا لئاوأ دنع ةافقملا ةيرعشلا زّرطلا ترهظ هيده ىلع

 ليلدب لاغتربلاو ايلاطيإو ايناملأو ايلعنإو اينوف قف هربنا ىدف نع الصنم اعده اننا

 اهنإف بسحف كلذ سميلو ,ةيلجزلا بلاوقلا ةلكاش ىلع ةافقم ناغأ نم مهدنع أشن أم

 نم اهقفاري ناك امب اضيأو ,قشعلل روصت نم اهيف امو ةيلزغلا لجزلا نيماضمب ت

 ىرعشلا هزارطب ةينابسإلا ىناغألا ىف لجزلا ريثأت نع ثيدحلا ىف ايئثلاب ىضميو .ىقيس وم

 نأ ويد 0 ,لجزلا كا ىف اهديشانأو اهيناغأ رثكأ تهت :ةيواوف نأ نك ذو :ةاق ومو

 مير ديشانا هاه .ىدذلا ماك ا رشع ثلاثلا نرقلا ىف رشاعلا .نسنوقلا

 قسن ىلع ةئاثالث وحن اهنم ةدوشنأ ني تع و هن فيد نمضتي وهو ةسدقملا ءارذعلا

 نرقلا ىف اتيه سقلا ناويد ناويدلا اذه لثمو .ةفورعملا اهبلاوقو ةيسلدنألا لاجزألا

 نيب هباشتلا .نإ ايثنلاب لوقيو «بيطلا بحلا» :هامس ىذلا ىداليملا رشع عبارلا

 .هتاعوطقم ضعبب لدو .كش هيلإ ىقري ال لاجزألا نيبو هتاعوطقم

 اهدعب امو 568 ص ىلاحلا لطاعلا رظنا )01(
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 ةلودلل لخادلا نمحرلا دبع سيسأت ذنم روهظلا ىف حيدملا ءارعش ذخأي نأ 1
 طسوألا نمحرلا دبع دهع ذنم رثاكتلا ىف نواب مهو .ةبطرقب ةيومألا
 ءارعشلا نم هرصع ىف شاع نم لظيو دمحم هنبا هفلخيو ءانب رم اك (ه ؟358-1)
 .: هحادم مهأ ناك امبرو ءمزح نب رهاطو ديعس نب نمؤم لثم هحيدم ىف دئاصقلا جبدي

 نايح نبا هونبو .مكحلا هدجو نمحرلا دبع هابأ حدم هنإ لاقيو سانرف نب 0 اع
 ىلع برضلاو ىقيسوملل هقذحو ةثيدحلاو ةميدقلا ميلاعتلا نونفو فسلفتلا ىف هعاديإب
 هتوزغ نم 709 ةنس ارفظم هلوفق دنع دمحم ريمألا ةئنهت ىف هلو .ناحلألل هغوصو دوعلا
 هلوفق نارتقا فداص ناكو .ةعيدب ةديصق لاهشلا ىصقأب ةرابن ىف ةنولبنب لهأل ىربكلا
 :''"لوقي هلعج امم رطفلا ديعب اهنم

 نيديعب ىفوأ ىذلا ٌلوفقلا نإ
 ةبطاق ضرألا ىف نم .مركأ ُمودق

 نيغدص نيب رضايب ىف ادروت ةمعنم ئدخ ْئتَحافتك اياط

 'بيلبابلا رسب نيتلومحمم روح ٍدفْرط ىف ْإَسَر َىَلْقُم وأ
 هللا ”ديبعو .هبر دبع نبا مهتمدقم ىفو هتادبع ريمألا هنبا ءارعشب هدعب ىقتلنو

 اهلجس ةريثك حئادم هيف ءارعشللو .نيدلوملا ف فرشلا تاتويب نم وهو سيردإ نب ىبحي
 هئنه سيردإ نب ىبحي نب هتاديبع لوق كلذ نم .هب صاخلا سبتقملا مسق ىف نايح نبا

 ِنْيَريِزَع ايندلا ىلع نيمركم
 نيديع ريخ اناكف رطف ٌمودق

 )2 هه” ه م

 ناروهشملا تورامو توراه :نايلبابلا (2) نايح ىبأل سبتقملا سانرف نب سابع ىف رظنا )١(
 599 ص (توريب عبط - ىكم .د قيقحن)

 برغملاو 77١ مقر ىديمحلاو 5١" ص ىديبزلاو
 ءارعشللو هلو ١١147 مقر سمتلملا ةيغبو م١

 .سبتقملا ىف ةريثك راعشأ نيروكذملا
 .,788 ص سبتقملا (')
 نذألا نم هجولا بناج ىلع رعشلا :غدصلا (')

 .نيعلا ىلإ

 .رحسلاب
 نباو 087 مقر ىديمحلا سيردإ نبا ىف رظنا (0)
 هل راتخاو .174 مقر ىبضلاو 716 مقر ىضرفلا
 رصانلا نمحر لا دبعب صاخلا ءزجلا ىف نايح نبا
 باجعإ نم غلبو (سرهفلا رظنا) ةريثك اراعشأ
 اعضاوتم ناكو ,ةرازولا هيلإ دنسأ نأ هب رصانلا
 .ريزو وهو هدجسم ىف ندؤي ناك هنإ اولاق ىتح
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 ٍنيَديِع مويلا ىف امهلثم تيأر امف ريبكلا ديلا ىف ُحَنَقلا كءاج دق.
 ٍنيِبلا ىلع فسأي مل حتفلا ٌدهاشو اهعلاط وْزَعلا ىف ىأر ْنَم ٌةحْرَدا

 ىف قوشعملا رظنم نمو ىفاو اذإ ميِمَحلا ىَرْسُي نم عمسلا ىف ذلأ العين 

 هسفن نلعأ ىذلا رصانلا نمحرلا دبع ءانثو حيدم لكب ريدجلا ىومألا تيبلا حّدمبو
 ةمصاع اهيف ةبطرق تناك ,ةنس نيسمخ هديب مكحلا ناجلوص لظ دقو 5١7 ةنس ةفيلخ

 هدج دهع ىف تككفت ىتلا اهتدحو سلدنألا ىلإ تداعو ءابروأ ىف ةفاقثلاو ةراضحلا

 ثيدح انب ٌرمو .ءالولاب هل نويلو ةنولشربو ةلاتشقو ةّرابن ماكح نادو .هللا دبع
 حيدم لصتاف ةلصتم همكح لاوط هتاوزغ تناكو .هنمز ىف ءارعشلا ةرثك نع نايح نبا

 ديبع حيدم اهب لصتا لثملابو ,ةملكب هدرفنسو هبردبع نبا مهتمدقم ىفو اهب اعيمج هئارعش

 2 ؟"!ةيميم ةحدم ىف لوقي هلو سيردإ نب ىيحي نب هللا

 مالسإللو هاعشم هللا مامإ ريخ ٌىئعَس ةفالخلا انهي

 ىماحيو ىدهلا مرح نع ٌبذيو الملا فنك ىف هللا َنيد ّرعُي

 مارجإلاو كارشإلا ةعيش ىف هِرْضَنِب هلإلا دعو اًرجنتسم

 ودعلا دالب ىف رطفلا ديع هكردأو ناضمر رهش ىف لاهشلا ىراصن ازغ دق رصانلا ناكو

 .اقيزت هعومج قزمو ودعلا ءاقلل - نايح نبا لوقي امك - دمص لب عجارتي ملو لكني ملف
 :''"اهراوجب ءارهزلا ةنيدمل هءانبو ةبطرق عماج ىف هتدايز ركذي سيردإ نبالو

 ايندلاو نيدلل تنكم دقو اًميضُم نكت مل كنأ َتدّيش ام ُدَهْشْيَس

 -ايلقلا» كلملل ءارْهّزلا ةرهّزلابو ىَقتلاو ملعلل رومعملا عماجلابف

 ريشي كلذ ىلإو .بادآلاو مولعلل ىربك ةعماج ىلإ هدهع ىف ةبطرق عماج لاحتسا دقو
 نيدلا ىومألا تيبلا ءارمأل مهحئادم ىف سلدنألا ءارعش عفري ائادو .سيردإ نبا

 هئاول تحت نولوصيو نوماحي مهف .لامشلا ىف نييحيسملل مهتاوزغ ىف مه اراعش فينحلا

 مولعلل عار ربكأ رصنتسملا مكحلا هنبا رصانلا فلخيو .مهبرل ىفلُر هل اراصتناو هنع اعافد

 ىف ةيهاد نكي مل هنأ ريغ .هرصعل .ىبرعلا ملاعلا عيمج ىف لب .ءسلدنألا ىف بادآلاو

 ىلع ىلوتسيف سنوت ىف ةيمطافلا ةلودلا ءوشن رطخب رعشي رصانلا هابأ ىأر دقف .ةسايسلا

 حالسلاب هدعو سيردإ نب ىيحي ةسرادألا ميعزل ةريبك ةيلام تاناعإ لسريو ةجنطو ةتبس

 180/١. برغملا (9) 27 نيف نيضاخلا ءزملا .نسيققملا (1)



 ,,<ىغ

 ' ىنأ نب ىسوم نييمطافلا ريصن ىلع بلغتلا ىيحي عيطتسيو .ىمطافلا رطخلا ةمواقل داتعلاو
 * :ذإ ةسايسلا كلت ىف هيبأ كلسم رصنتسملا مكحلا كلسي الو .رصانلل هءالو نلعيو ةيهاغلا
 "فاعضإ ىوس لئاطب كلذ نم رفظي مو .برغملا عم عارصلا ىف هدونجو هدأوق ةريخب ىقلأ ٠
 ىلع نب رفعج هيلع دفو ءانثألا هذه ىفو .نابسالا ىراصن عم هبورح ىف ةيلامشلا هتهبج
 للهو هل اههءالوو هتوعدو ىمطافلا ٌدَعَم نع لاصفنالا نينلعم ىيحي هوخأو بازلا ريما
 00 م نب دمحم ةيبق لوق كلذ هل ءاليوط |متدافوب هٌوأ رعش

 ٍرئاط داعشإو ,لابقإ 0
 معا ناورم 0 ىلإ كلم ظ ضوقم دعم نم كلب تفاوت

 معلاوطلا دوعس نع ىنامألا ٌعولب تنمضت رورس رش ص ِكلايف .
 و

 م ©

 عراد فلأ |رس أف ىقالي ىيحيو أوز دونج نع ل رفعجف

 كلملل هساسأ نم ضوقت ىمطافلا دعم كلم نأب ىرشب امهدوفو نإ لوي وهو
 كلذدب ىنغتيو .هسفن فصي دعم ناك ام وحن ىلع رظتنم ىدهم هنأب هفصيو .مكحلا : ىناورملا
 ديؤملا هنبا شرعلا ىلع هفلخبو .ءارعشلا نم هريغو ىنبَطلا نيسح نب دمحم مكحلا رعاش

 رفظملا هانباو رماع ىلأ نب روصنملا هل بجحيو هرمع نم ةرشع ةيناثلا ىف مالغ وهو
 عبس وحن هانبا هيلع هفلخيو نرق عبر وحن وحن روصنملا ديب مكحلا ناجلوص لظيو .رصانلاو

 انف - تفلب ىتح لايشلا ىف ىراصنلا تاوزغ نم رثكأف اعاجش روصنملا ناكو تاونس
 مزه اهيفو 5١١ ةنس فيص ىف ةريبرج ةوزغ اهمأ نمو .ةوزغ نيسمخو افين - لاقي
 :'''دعاص لوق لثم نم اليوط هؤارعش اهب ٍيغت ةقحاس ةيزه لامشلا ىراصن

 دروملا بذع كلملا داعو اضغ ىدهلا ًادتباو نيدلا شاع مويلا

 هرمع كردأو ردن هناك نس ٍدعسألا ليعّرلا نم وُهَف َريِبَرَج هرضع

 نينمؤملاو هلوسرو مالسإلا اهب هللا زعأ ىتلا ردب ةوزغل اتخأ ةريبرج ةوزغ لعجي وهو

 . قم مو

 بيطخلا نب نيدلا ناسلل مالعألا لامعأ رظنا (5) >< عبط) رصنتسملا مكحلاب ةصاخلا سبتقملا ةعطق )١(
 صيخش نبا ةمجرت ىف .رظناو .051 ص (توديب
 سمتلملا ةيغبو 86 ص ةوذجلا ىف ىديمحلا
 ىسحم دمحم قيقحت) ىبلاعثلل ةميتيلاو ١١1 ص
 لاقو "1/7 (ركفلا راد عبط - ديمحلا دبع نيدلا
 ىبأي فرعي لجر ناسل ىلع هل :ةيغبلا ىف ىبضلا

 .لزهلا عاونأ ىف ةروهشم راعشأ ثوفلا

  ىوغللا ىدادغبلا دعاص وهو 1٠1-7 ص
  عجارو ءرماع ىبأ نب روصنملا ىلع دفاولا رعاشلا
  ١:ىديمحلاو اهدعب امو 4 8/١/4 ةريخذلا ىف هتمح رت
 مجعمو 011 مقر ةلصلاو ١077 مقر ةيغبلاو 73137

 بجعملاو 80/7 ةاورلا هابنإو ١ ءابدألا
 00 4848/7 ناكلخ نباو 76 ص ىشكارملل



 ,5ك,<,ىي0

 - ىلطسقلا جارد نبا وه ذفلا هرعاشو .اهيف رماع ىبأ نبا راصتنال هديجمت ىف ةغلابم
 ؛"!ءانملا ءام نب ةدابع هتباحح ىلفو هيف لوقيو .ةملكب هصخنتسو .

 ٍتلَخلا ّدحاو هقالخأ ىف حبصأف  اهرشأب ىلاعملا زاح ٌبجاح انل
 قربا رثأ ىف درا ,لوه مظعمف هرشبب لويسلا هه ررتغي الف

  ديلاقم ىلع ىلوتسا اذإ ىتح (ه 2775 -599) ةبطرقب 3 ةظفلا نمل ةدابع نيفاغو
ادأ نم ىولعلا دومح نب ىلع ةفالخلا

 ! هحئادم هل مدقي ةدابع دجن ع ٠7 ةنس برغملا ةسر

 ظ 007 لثمب اعيشتم 000

 ٌىلع اي كبزح هللا 000 يِصع نمو بولقلا كتعاطأ

  ّىبنلا ىبأ لوقت نأ كبسَحَف نالف ىبأ ٌروخقلا لاق نإو

 + ىبحي ةفالخلا هعزانيو هيلإ هحئادم مدقيف :تاقلا هوحأ هفلختو 8+2: ةنس لع ىفوتيو

 دوعيو .ةيليبشإ ىلإ همع رفيو 7 ةنس ةرثف مك ناحلوص ىلع ىلوتسيو .هيخا نبا

 ةريزجلا ىلإ ا رداغيو ءاعيرس ىيحي نم مكحلا درتسيو ةبطرق ىلإ ربربلا نم دونجب

 :ةدابع لوقي هلو ءاهيلع ىلوتسيو ءارضخلا

 "اصلا تُقام ريغ ير لروقلا“ عوف كفانا ةوبثلا يبان 15 :انأ ايف
 ( ْ ىلا م لم رس م

 لتب. ا صضحبم هعيشت قرم كالو ىف حبرص قىدنعو

يس نأ زكايف يطب يرحب تينا لك ديالو نإ لوفي رو
 . نتج امن تل اياز نت ف

 هلو نييدومحلل هلثم عيشتي ىبطرقلا فيفكلا طانحلا نبا ناكو :اديدع اضحب صغر ةرواغب

 3 : لوقي هيفو دوم نب ىلع ىف ةصاخو مهيف هددعتم حئادم

 نس هللا دب ىف هلمو اًريرط هماسح 0 َنيِدلا ماقأ ءامإ

 اونوكي مل ذإ ,سلدنألا ىف نييدومحلا عامسأ ىلع ازاشن ناعيشتملا ناتوصلا ناك امأكو

 ةريخذلاب طاتخلا نبا ةسرتي ةديسقلا رظنا (0) 0/0/0 ةريخذلا ف يا ةمجرت عجار )١(

 ةيغبلاو 07 ص ةوذجلا ىف هتمجرت عجارو ١ .رمخلاو ةعيبطلا ءارعش نيب ةملكب هصخنسو

 ١1١/١ برغملاو ١470 مقر ةلصلاو مقر ةمجرت ةيلاتلا تايبألاو نيتيبلا نيذه ىف رظنا (؟)

 .١؟5/ ىفاولاو 479 مقر ةلمكتلاو .اهدعب امو 558/١ ةريخذلا ىف ةدابع

 .ةجهيو ءاور هل :اريرط (1) .ةيحلا : لصلا .لحنلا لسع :ىرألا (6)

 .قح :لتب (غ)
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 ناده بهذ كلدل ,ةيعيش ةذيفع وأ ةلحن ةاأعد برغملا ف ةسرادألا مهؤابآ هلو مه

 تاحاس ىلإ لوحتت ءارمألا ءالؤه مصاوع اندجو فئاوطلا ءارمأ رصع ىف انيضم اذإو

 .اهئارما ىلع نيدفاولا نمو ةرامإلا لخاد نم هنوطقتلي نيذلا ءارعشلا رثئاكتو تاحاسلا
 نم كلذ للختي ام عم ءارعشلا داشنإل تالافتحاو تاودن ىلإ مهروصق تلاحتسا دقو
 ةملك هيدوت ام قدأب 0 هضم سلدنألا ف 55 مب .ءائغلاو برطلاو يالا سلاحي

 اثدحتم ماخضلا ةيناذثلا هتادلجم ةريخذلا هياتك اهيف ماسب نبأ تك دقو ناعم نم ةضهن

 لف رعاش ةئامن نم كا أوغلب دقو رصعلا اذه ىف ةرضاح لكب نيعرابلا ءارعشلا نع

 ىنوبشالا اناقم نب نمحر لا دبع ديز ىبأ ةحدم كلذ نم ,ةعيدب حئادم مهنم لكلو
 كلذل ضرعنسو اًرمخو ًالزغو ةعيبط اهتمدقم لعج ةقلام ريمأ ىدومحلا ىيحي نب سيردإل

 ظ ه3 ,حيدملا كإ 8 .رمخلاو ةعيبطلا ءارعش ندب هتمح رب قى

 ٌنيرظانلا نويع اهنع تنثن ٌتقرشأ امل شسمشلا نأكو
 كَ ٍ
 ا ل

 نينا راس اهوُلْخدا ةناوعا ىلع دوجلا نيتك

 نيملاعلا بر رون نم هنإ مكرون نم سبتقن انورظنا

 مياس تيتا ةديصقلا هذه سيردإ داشنإ أدب اناقم نبا ناكو
 نبا ىنغتو .هيلع هلاون غباس ىفضأو .هيلإ رظن ىتح باجحلا عفرب رمأ نيريخألا نيتيبلا
 ىف هب اوُجزو مهدض ةرماؤم ىف كرقشم هنأ اونظ امو .روهج ىنب ةبطرق ءارمأب ارارم نوديز

 :'"هلوق لثمب مهيلإ رذتعي ذخأ نجسلا بهايغ

 بعت حئادملا لاس انف. اقع مكئافجب متقرحأ روهج ىنب
 يو وهو هسافنأ مكل تيطتت  ةينإ كرولا رينعلاك ىننونظت

 . هل لزجأو هل اريزو هذختاف ,ةيليبشإ ريمأ دايع نب , دضتعملاب قحتلاف .هتيرح هيلإ تدرو

 :' 'هحئادم ىدحإ ىف نوديز نبا لوقي هيفو .ءاطعلاو بتارلا ىل

 )١( ص (ىناليك ديس ةريخذلاب اناقم نبا ةمحرت ىف ةديصقلا رظنا ١-٠ برغملاو ١/19.

  )9( 1/1ص ناويدلا 0<١١7.
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 مب رن ىو ولا

 د ا دعو

 ول نيعيطملل ندع و

 ةريخذلاو .فاذفألا ءارعشلا نم نوريثك دمتعملا هنباو دضتعملل عمتجا هنأ انب ٌرمو
 رعاشلا مهنمو ,ةملكب مهنيب نم رابع نبا صخنسو .ةعيدب حئادم نم امه هومدق امب ظتكت

 ربنمو ريرس سا هيتي

 ماع

 دوق بشي هيصاعل | ميحج

 يملا حيدم ىف هل ةديصق نمو ىلاتلا لصفلا ىف هل مجرتنسو ,ةنابللا نبا
 "9ناجيتلا ٌدقاعم كولملا لح يىَعّولل َرفاغملا دقع اذإ كلم
 9ناقْفَح ىف يلا نائفاعلا ارم هنااا تح نإ
 ناف كوانت امو موجنلا ىنفت 2 اهتامم ل ءايلعلا ٌئشنماي
 ٍناسنإلا ىلإ اهتجاح نيعلاك اهعبطب ِكيلإ اهتجاح ضرألا
 تلاطو حدامص نب نعم نب مصتعملا اهريمأ دهع ىف ةيرملاب ةقفان رعشلا قوس تناكو

 اودفوو هترامإ ىف ءارعشلا همساب تفتهف ءارعاش ناكو ةنس ثعيراو ىدحإ ىلإ هترامإ

 ديهشلا نب صفح ىبأ هنطاوملو .:هلاومأ نم مهيلع قدغي وهو ' .,سلدنألا نادلب نم هيلع

 0 لثم نم ةريثك هيف حادمأ

 ] هرودنب ىلعت رضور نم“ نسحأو

 دار ءاعمج ,ضرألا . نأك داوج
 .لئاضفلا ّىِلُح ىف ِنْمَم نبا اّيَحُم
 ,لمانأ سمخ ضرألا روحبو هل
 لئامحلا ردق فيسلا ٍرْدَقل ُدَقِي امنإو كيف لوقلا لجف كلَ 2

 مصتعملا نع لقي نكي ملو .ةملك هل درفنسو ,دادحلا نبا عوبملا مصتعملا رعاشو

 و« رمل ريمأ سطفألا نب رفظملا نب لكوتملا ةحاصفو اًنَسلو ارعشو ادوج دمتعملاو

 هدهع ىف سويلطب تلاحتساو .دلح ةئام وحن 0 بدألا ىف ىرفظملا باتك هيبألو

 متاتوال حدمب ىنغتو .مهحئادم اهيف ىلت اي ءارعشلل ةبعك ىلإ

 ديهشلا نب صفح ىبأ ةمجرت تايبألا ىف رظنا (0) ةلزنمو ىفلز حبصتو مّدقت :فلزت )١(
 اما ةريخذدلا (؟)

 ردق ىلع عوردلا نم درز : : ةرفغم عمج : :رفاغملا )١(

 برحلا :ىغولا .لاتقلل ملسملا هب عنقتي سأرلا

 ةعرس :ناقفنخلا .برغملاو قرشملا : ناقفاخلا (8)

 .بلقلا تاضبن

 ىديمحلا ىف هرظناو ءاهدعب امو ٠/١ ةريخذلا ىف

 2  سمتلملا ةيغبو 0١ تركو ١م” ص

 هنامز ىف ةيرملا رعاش :ديعس نبأ لاقو "514 ص

 .حدامص نب مصتعملا هدلب ريمأ ىلع ارصتقم ناكو



 م

 ' ,ىلاتلا لصفلا ىف ةمجرتب هصخنسو .هيلع هحئادم رصقو هنطاوم نودبع نب ديجملا دبع

 ْ :'''لوقي هيفو
 مظني انامجج هلو :فرن 1 عد ملف مالكلا قافآ تقبط
 رَُم ىنعم اهب تنأو الإ ةياغ كدجمل له كرك هل

 ملمْلَي كامح ىف ةحاجرلا نمو ةناب ةحامسلا عاق 6
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  ةحامس نسحلا ىف مهتاب وبح ءارعشلا اهب هبشي ىتلا ةنابلاك لكوتملا نودبع نبا لعجو
 ذإ ةعيدب ةريخألا ةروصلاو..هتنازرو هملحو لقعلا ةحاجر ىف ململي لبج لثمو ءادوجو
  اهيف قوربلاو لطهت ةمابغ هنأكو مستبي وهو نيدتجملاو ءارعشلا ىلع هلاومأ قدغي هلعج

 و ىلع امئاد مسترت ىتلا هتامسبك عملت ىنتام

 سلدنألا تناكو 2/4 ةنس طساوأ ىف ةقالزلا ةعقوم دنع اليلق فقن نأ انب ىرحو

 تارامإلا نم ديدع ىلإ تعزوت ذإ ,لوألا لصفلا ىف انب رم اك .ةريثك تاسلدنأ تحبصأ

 ىف مهئاريج رودص ىلإف مهفويس اوددس نإو .وهللاو فرتلل اوشاع ءارمأل مصارعلاو

 تطقسو «.لاهشلا ىف نييحيسملل تاواتإلا نوعفدي امنيب ,نيدلا ىف مهءاوخإو تارامإلا
 ءالؤه مصاوع ىلع ءاليتسالل بهأتيو .478 ةنس سداسلا سنوفلأ رجح ىف ةلطيلط
 دابع نب دمتعملا مهتمدقم ىفو نوعمجي مهلعج امم .نينحاطتملا نيككفملا نيفرتملا ءارمألا

 ىف نيملسملا ريما خارصتسا ىلع - ءاهقفلا هتمدقم ىفو مهعم بعشلا عمجاو - ةيليبشإ ريما

 «قاقزلا ربعف ,عوقولا ةكشوملا ةريطخلا ثراوكلا مهنع عفديل نيفشات نب فسوي برغملا
 ىقتلاو .دابع نب دمتعملا اهمدقتي ةيليبشإو ةطانرغ ىف ةيسلدنألا عومجلا .هيلإ تمضناو
 نم ىناثلا مويلا ىف سويلطب نم برقلاب ةقالزلا ىف سداسلا سنوفلأ عومجب فسوي
 ' اوقحسو ءلاتقلا سيطو ىف - نيملسملا عومجو دمتعملا هعمو - قدصو 24 ةنس بجر

 عراس نم الإ هنم جني مل ذإ ءالاصئتسا مهشيج لصؤتسا انأكو ءاعيرذ اقحس هللا ءادعأ

 كلسيو ةقهاشلا لابجلا منستي سنوفلأ ههجو ىلع رفو ءاروهقم الوذخم رارفلا ىلإ مهنم .

 لوق لثم نم مساحلا رصنلا اذهب دمتعملا ءارعشلا أنهو ,ةلطيلط لخد ىتح ةرعولا قرا
 :'"'هل ةئنهت ىف حاشولا ةدابع نب دمحم زازقلا نبا

 نبا ةمجرت رداصم تاحشوملا نع ثيدحلا ىف .186/7  ةريخذلا )١(

 .زازقلا ترمو ١10/7 برغملاو 6١7/١ ةريخذلا (؟)
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  مسانج هل كاذت . نمو ٌريطي حايرلا هقبشت سيل كؤانث
 1 كسم راهياضر نأك ىتح هاوفألا كركذب بيطت
 ""'حافّصلاو ةنسألاب هتئاَر باغ ا ىداعألا ىلإ تبلج

 100 ف نزعلا 10000 نوطبارملاو ةقتقات نب تسوي ناكو

 اهيف هي ةديصق ىف نوبهو نب ليلجلا دبع كلذ ركذو ,ةينميلا مخل ةليبق نم دابع ونب
 7 لم نيبملا رصنلا اذهب دمتعم او نيفشات نب فسوي

 ات اهيفا  ٌجئاشو كلتو 9 رمح ىف ىمن
 قنا امك  ئهو ال نياك 00 :

 ماكإ 5 اشهداهي 0  اًضرأ ضرألا 8 قوق 0

 تنا 0 , فسويف

0 
 وأ اماكإ ءادعألا' ثثج نم تلاحتسا ضرألا داهو نإ .لوقيو .نيماينب وهو قيدصلا
 اذهب دمتعملل ('!ةعيدب ةئنهت ةيرملا رعاش دمصلا دبع نب فسوي رعاشللو .الالتو تابكأ

 ءارمأ حصن نأ دعب برغملا ىلإ نيفشات نب فسوي داعو .هدحو اهي هصخ هنأ ريغ رصنلا
 ننصح سن وقلا تنور يملا زها هرقل ةيقوملا كال دعي تعلو .ةدحولاب فئاوطلا

 عيقناوطلا ءارمأ ىلع هتاراغإ ددجيل_ ءطييل ئمسي عضوم ىف ةيسرم نم برقلاب اخض

 ,طييل نصح ىلإ هتاوق هّجوو 48١ ةنس قاقزلا ايناث ربعو .نيفشات نباب .اودجنتساف
 قباس ىلإ فئاوطلا ءارمأ داع ام ناعرسو .هئالخإو نصحلا مده ىلإ سنوفلأ رطضاو

 نبا٠سلدنألا ءاهقف خرصتساف .وهللاو فرتلا ىفو تافالخلا ىف راغنالا نم مهب دهعلا
 تويبو مهتويب نوبرخي نيذلا ءارمألا ءالؤه مكح - ةعجر ريغ ىلإ - ليزيل نيفشات

 نبا هدئاق مدقتو 877 هني تصر و :قاقزلا فسوي ربعو .يدبأب سلدتالا ف :فملعملا

 ملستساو ,ةطانرغ ريمأ نيقلب نب هتلادبع ةيعاوط ملستساف نك نأ قب عن ةيهأ

 . للو «,سويلطبو ةبطاشو ةيسرمو ةيدرملا هتيلسعماو اعرق“ ةيليصتا .ى فانغ تب , دمتعملا

 ١ اغلا : حافصلا .عبسلا بلخم :نئثرب عمج :نئاربلا (؟)
 و 1 // ةريخذلا ةئنهتلا هذه ىف رظنا (4) :فويسلا

 أ

 ءارعش نم نوبهو نباو 550/7 ةريخذلا ("9)



١ 
 ةحدم ىف دجلا نب نسحلا وبأ كلذ روصيو .ءارمألا ءالؤه مكح لاوزل سلدنألا ءاهقف
 :'''الئاق مهيف ايفشتم نيفشات نبال

 ورش انو افسح مهمجنأب ىوه ٌردق ىَجّدلا تحت مهل ىَرْسَأو اومان
 اكلاو .ىاثلا تالهذم هب ودحت ٌحَتَق هفك ىف ْنَم ٌرعشي فيكو

 رَحَسلا ىضقناو نر ليللا كل ىضم دقلف هبتنا تحبصأ مان نمل لقف
 ٌرَفظلاو ٌدييأتلا هدنجب نم هللا ىف كلم يدي ىف ايس حبصلا ىلإ رظناو
 "رم رهاس فرطب اهاعرامك قي رهاس فّرطب اياعرلا ىَعْرَي

 مهدادرتسا رخأ ام ىراصتلا لاتق ىف اوليأ نيذلا نيطبارملا دهع سلدنألا لِظِيو
 .مهدعب نم ةيبرغملا نيدحوملا ةلود شويجو مهشويج لضفب انورق اهعيمج سلدنألل
 برغملا ىلع هيبأ ةفيلخ نيفشات نب فسوي نب ىلع حيد ىيطتلا ىمعألا ناويد جوميو
 .ميّعو ميهأربإ هنأ حيدمب ةجافخ نيا ناويد جومي لثملابو ,ةملكب هدرفنسو : :سلدنألاو

 ىلع هل ايلاو ميمت ناكو 010 ةنس هتافو ىتح سلدنألا ىقرش ىلع هل ايلاو ميهاربإ ناكو
 نبا لصو ام كلذ لعلو .ةرتف سلدنألا ىقرش ةيسرم ىلوو 0٠١ ةنس ذنم ةطانرغ
 اهيفو .لزغلاو ةعيبطلا فصوب اهلهتسا هيف ةعيدب ةحدمب - هناويدو ,هب ةجافخ
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 رسنلا ةحتجأ رضنلا باقع ٌتلظأ ىَّرس اذإ ءاوللا روصنم َجلبأو
 رفشلا نم ىلايللا ْمُهُد هب َتْدل اهتحت ّرهدلا محاز ول ةكتف هل
 رمحلا للخلا ىف رمسلا دودق ٌرهت ةدجنو اَدَه دوطلا هر مزسعو

 ٍرْعَو لّبَج نمو ٍرْمَع لهنم نمف ةمهو ضيفي ٌدوج همسقت

 ليحت هتكتفف .مركلاو ةعاجشلا ىناعم ىف تاديلوتو تانيولت وحنلا اذه ىلع ةحدملاو
 اهخطلت امم ارمح ءادعألا للح حامرلا ليحت لثملابو ءامدلا نم اهخطلت امب ءارقش ىلايللا

 هيماسي ال رعو لبجك ىرابت ال هتسهو .بذع لهنمك ضيفي هدوجو ,كوفسملا مدلا نم هب

 ةبيدأ ةديس تناكو ,ميرم مي ةجوز حيدم ىف ةعيدب ةديصق ةجافخ نبالو .هتروعو ىف لبج

 هتياعرب. روهشملا رمع قورافلا رمعب ديري () رظناو 705/7 ةريخذلا ىف ةديصقلا عجار )١(
 .هلدعو ةلودلل .#غ١/٠ برغملا دجلا نبا ةمجرت ىف
 (ىزاغ ىفطصم ديسلا .د قيقحت) ناويدلا (4) فئاوطلا ءارمأ كلاهت ىلإ دجلا نبا ريشي (؟)
 .اهدعب امم 50 ص ىف نوشيعي مهنأكو ءانغلاو رمخلاو تاذلملا ىلع

 .ةسايسو مكح رود ىف ال هالم رود



 كح

 ا دو اهيف هب رضاحت ةودن اه تناكو ,رعشلا نم ةرفاو ةلمح ظفحت ةلضاف

 ."!ةجافخ نبا لوقي اهيفو .مهراعشأ ىلع مهبيثتو
 ومُهد نا فرخ . روش .ىوعلاو ىَهنلاو اًمدق لضفلا ىف ةروهشم
 مّركملا ٌبحملا ةلزنمب اهنم ىدنلا لّرن دي نع ىدايألا ىلوت

 ملم. نح . ةياورب :ثتيدحلا .لممس املإو ضيرقلا اهب ةانثلا لمح

 0 هذه ىلع ءانثلا نم رعشلا هلمحي ام لميي ةجافخ نباو

 نب ىفو .ىناثلا ا ةجافخ نبال درفنسو ,نيرطم نيحدام هريغو ةجافخ

 ىلع اماثل نوعضي اوناك ذإ «نيمثلملا» مهمسال اللعم ةجاب نبا لوقي نيطبارملاو تيولفيت

 5, . مههوجو
 ةلها تيار راوبقتنا اذإ موق
 مهتافع لاوثلا هع  نولاس آل

 ىبرلا بْدَج ىلع اوحسم مهنأ ول

 ازوضب تاز او رفَس مه اذإو
 )| ريقن نم نومحي الط اركش
 اريِضن ملاقألا تبن مهفكأب

 اوعفرو اورفس اذإف مههوجو نم اءزج نوفخيو نوبقتني نيح ةلهأ مههوجو لعجي وهو
 تاجاحلاو لاونلا بالط نولأسي ال مهتأو ضايفلا مركلاب مهحدميو .ارودب مهتيأر باقنلا
 ىأ مهستأل نم نوقي الو نكد ام لكي ندري هو مل واذ أم لع اركش

 .ارضان احاقأو اراهزأ 5 تبرو ترتهال ههفكأب

 ىف ةحدم ىضاملا لصفلا ىف نييغالبلا نيب هركذ راملا ىنيعاوملا نب ميهأربإ نب ديل

 :'نيطبارملا وأ نيمثلملا ابطاخم اهفيعاضت ىف لوقي ةبطرق ىلاو مثلملا رمع نب ريبزلا
 ىدانلاو ىّدنلا» رخافملا ّلهأ ٌرْيْمِج ٌبسانملاف اولوضو اولوُب يفد ع 6

 يا جو رس مهسلاجم تحضأ

 )١( ص ناويدلا 57 -18.
 حفنلا مف 7/7 2.

 ) )9بالط نولئاسلا :ةافعلا .ءاطعلا :لاونلا

 ٍدادغَي ىف سابعلا ىنب ىكحت
 ٍداجمألا سلاجم جورسلا نإ

 رسل ىف 0 ىلا :رقتلا .. فورعملا



 الملا

 . نيطبارملا ف سلدنألا تم د رهيخألا تيبلا ىف ةروصلاو

 رمه مهف ةجاهنص "ا .اذإو ريمح ىف العلا فرش 5 موق
 اومئلتف مهيلع ًءايحلا ٌبلغ ٍةليضف لك ٌرارخإ ادَوَع امل 6 مص

 .ءارعشلاو رعشلل ةيعارو بادآلل ةيماح اهنأب نيطبارملا نمز ةيب رغم ةرسأ ترهتشاو

 .طيحملا ئطاش ىلع «الس» ةنيدم ىف ءاضقلا ةطخ تاحضا ةرشع ' ىنب ل ئهو

 نب ىلع ىضاقلا مهحئادمب هيلإ اولسرأ وأ هحيدمل سلدنألا ءارعش هيلإ لحر نم لوأو

 ليكو نب ىسيعو ىقب نب ىيحي حودمم وهو ٠ ا ىووحلا ةهرشع نب مسأقلا

 نم ماج ناكر ومالا ءارعش نيب هل مجرتملا توست الا راوع نب دمعكو .طانرفلا

 ل لت :ةعينف نم رثكأف ةريبك ةيدفب ىراصنلا دنع ”ةرشأ

 توح سنوي رحبلا ىف مقتلي مل ٌبكرم بولقلا ىف كقفر نأ ول

 توباتلا كلبق اهلمتحي مل  ةنيكس راقولا نم تلمح دقلو

 وهو توحلا همقتلاف # :مالسلا هيلع سنوي لوسرلا نع ةئركلا ةيآلا نا

 ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي نأ هكلم ةيآ نإ : تولاط نع ةرقبلا ةروس ةيآ ىلإو #ميلم

 هجم هريجدلاب هتعرتاو ماوي نبا دشناو دمحأ هنبا ءاضقلا ىف ايلع فلخو .« مكبر نم

 هب هتأنه ءارصق دمحأ و سلدألا ءارعشل الئ وم نحت هوشاو وف ناك و قيقا اومن نبال

 ائيش ٌدعأ نكي مثلو ارضاح ةرامحلا نب دمحم رماعوبأ رعاشلا فسلفتملا ناكو .ءارعشلا

 ا"ادشنأ مث ءاليلق ركفف

 '" لّمحلا ىف سمشلا لولح اهيف َلُحف ةةدحاو َتدِّيش دق سانلا ٌدحوأ اي >

 لمع ىذل ىرخألا ىف كرادكالو  لمأ ىذل ايندلا ىف ٌكرادك امف

 ' ىبحي هاخأو"دمحأ ىضاقلا ٌصخ هنأ نيحاشولا نيب ىقب نب ىبحي ةمجرت ىف انب رمو

  هناسل لعج امث هيلع الاون قادغإ نايلاوي اناك امنيب هراعشأو هتاحشوم نم ةريثك رردب

 هتمجرت عجارو ةرامحلا نب ىلع نيسحلا ابأ هاعد دقو 20ىف ةمجرت هل درفنسو 558/7 برغملا (1)
 6١7. ص ةيغبلا ىفو ١١٠١/7 برغملا ىف .نيئاجهلا نيب ىلاتلا لصفلا

 :نيسعلا لذا نع لما 43: * 4١١/5. ةريخذلاب هتمجرت ىف ناتيبلا )1١(
 ١٠2١و ١7/4 حفنلا ىف رماع ىبأ ةمجرت رظنا (')
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 :''ةليوط ةحدم نم ىبحي ىف هلوق لثم نم ءاليوط اهيلع ءانثلاو امهحيدب جهلي
 "ارِيْخُم ٍثْيَل لك ٌةظيفح اهيف ٌةنيكس راقولا نم هيلع ٌبْد
 رضحلا .سوننا ىف ٌدباهملا ىَقْلأ ودْمَِع ىف ىوطنا اذإ ماسحلا لئم

 رحب ٌةَسَخا هنم فك لك ىف هنأل ٌمْصضِخلا رحبلا ىلع يَ
 ظ 2 وكلا لال لب ةمامغلا ٍِبوَص - كدوجل اًداترم تكلبقأ

 ةيسلدنألا ندملا ثذغاو 01١ ةنس ذنم نيدحوملا ةلود اهتفلخو نيطبارملا ةلود تهتن تهتنإو

 لظو .ةطانرغو ةبطرقو ةيليبشإ مث ةدنرو ءارضخلا ةريزجلا لثم نم مهئاولب لظتست
 شيندرم نبا مساب روهشملا دعس نب دمح ديب ةيسنلبو نايجو ةنس ره + سلدتآلا ىقرش

 ةنيدم ءانبب نمؤملا دبع رماو .نيدحوملا ةزوح ىف هديب ام لك لخدف 071/ ةنس ىفوت ىتح

 001 ةنس ةريفغ عومجب لبجلا اذه ىلإ قاقزلا ربع اهؤانب مت اذإ ىتح آ .قراط لبج ىلع

 ةطان رغو ةقلام لهأ نم ةعيبلل سلدنألا دوفو لبقتسي ارهش هب ماقأو ,حتفلا لبج هامسو

 ةنيدم لك نم هوءاج دق اوناكو .ءارعشلا لابقتسال اموي ذختاو .ةيليبشإو ةبطرقو

 مهتمدقم ىفو .هيف مهدئاصق مهنم نوريثك هدشنأ ءادوهشم اموي ناكو .هحيدمو هلابقتسال

 نب دمحم ىسنلبلا ىفاصرلاو قيلطلا فيرشلا ديفح رعاشلا ىبطرقلا ىناورملا مصألا

 زفعج وباو»قترلا ليخاو قيبشالا ديس نب دمحأو ليلق اع ةزخرت هلا درفتسو .بلاغ

 :'"اهفيعاضت ىف لوقي ةحدم هدشنأو ,ىطانرغلا ديعس نب كلملا دبع نب دمحأ

 حايرلا اذش ضايرلل وعديو ٠ ٍرْكِذ ُبيِط كهجو وحن اناعد
 و

 حابصلاب رشب نيح حنرت ًاليؤط اليل رهاسك -

 ةليش| نيدو لوو دل ةيل اولا "اعدل هالو ةقاو_,نتلدنألا نوفا قمل .نيغيوترو
 هنبا رو ,سلدنألا ىف نيدحوملا ةرضاح تناك كلذبو .هدهع ىلو فسوي هنبا اهامعأو

 نويسلدنأ .ءارعش هلوح عمتجاف .رعشلاو بدألل اًبحم ناكو ءاهابعأو ةطانرغ نامثع
 ىقلالا دمحم وبا هحادب نمو .ءاحدمم ناكو ةأنآ ( ته + تن 008) فسوي فلخو .نوريثك

 روس ةدئسل تما ةفو عملا ةعبشلا ةميلاقأب لاننا :الديبب لأجل اهنثو يدع لوتس دعي

 ليللا ءانآ ميركلا نآرقلا روس نم اهريغو ىه اهددري ىتلا عبسلا ةينآرقلا ميماوحلا

 نيو ةرفلا "ىلا نع ركل لس تره( .١٠غ/5 ناكلخ نبا (0)
 .هصخنسو 1/١ برغملا ىف هتحح ذم رظنا ع هردخ ف كنا :ردخ ع .ةيمح : ةظيفح 2س,

 .ىلاتلا لصفلا ىف ةملكب .هليغو
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 عبسلا ةحتافلا ةروس تايآ ىهو ىناثملا عبسلا هرصنتو هدنستس هنإ لوقيو .راهنلا فارطأو

 ةبوتلا ةياهن ىلإ ةرقبلا نم لاوطلا عبسلا روسلا كلذكو .هتاولص ىف موي لك اهددري ىتلا
 هلعجيو .ةلمسبلاب فحصملا ىف اههنيب لصفي مل اذهو ,ةدحاو ةروس لافنألاو ةبوتلا نابسحب
 هونيو ايندلاو نيدلاو ملعلا رهاوج مضي دقع وأ كلسل ىطسولا وأ ةطساولا ةرهوجلا
 ظفحي ناك هنا لاقبو ثيدحلابو ةيبرعلاب املاعو اسويس ناكو .ىسايسلا هريبدتل هماكحإب
 ذختاو ,هلبق ىومألا رصنتسملا مكحلل عمتجا ام ةفسلفلا بتك نم عمجو هديناسأي ىراخبلا
 ىلإ - فلاسلا لصفلا ىف رم امك - ههّبن ىذلا وهو .هريزوو هسيلج ليفط نبا فوسليفلا
 عرش همايأ ىفو (.ه 010 - )08١0 تيصلا رئاطلا بوقعي روصنملا هنبا هفلخو .دشر نبا

 01٠ ةنس ىفو ءاهروصق نم اريثكو اهدجسمو اهروس متأ نأ ىلإ طابرلا ةنيدم ناينب ىف ىف
 ىلع ريغت هليخ تذخأو نيدحوملا نيبو هنيب ىذلا دهعلا ةلاتشق كلم سنوفلأ ضقن
 ةميظع عومجب 011١ ةنس ةرخآلا ىدامح ىف قاقزلا هيلإ ربعف :سلدنالا ىف مهتلود فا رطأ

 .هرودب هئاعلل سنوفلأ زهجنو ,.هدنجو نسل وقل ءاقلل ةدعلا قف داو :ةيليمشا ىف: ايهنلر

 هرصن هللا لزنأف ءحابر هعلق نم برقلاب كرألا ىف نايعش نم ثلاثلا ىف ناعمجلا ىقتلاو

 اورسأو .مهنم افلأ نيعبرأو ةتس قانعأ اوقدو مهءادعأ نوملسملا قحسو .بوقعي ىلع
 دعترت مهصئارفو ةلطيلط ىلإ مههوجو ىلع هعومج نم ىقب نمو سنوفلأ رفو ءافلأ نيثالث
 عنص هنأ ريغ ءاهنم مهزنتسيو ةلطيلط ىلإ مهبقعتي نأ روصنملاب ايرح ناكو ءاعزفو ابعر
 هب ىنغت دقو .نيبملا رصنلا اذهب ىفتكاف ,ةقالزلا ةعقوم ىف نيفشات نب فسوي هعنص ام
 كرادتملا نزو نم ىسرملا نومزح نب ىلع ةديصق مهدئاصق عورأ نمو .ءارعشلا
 د ررصتلا ابطاخم هلوقب اهلهتسيو

 ,سلدنأب هلا تاق ,سقنلا ةرطعم كني
 سرح ,ىفل مالصتإلا نإ مهمتأمو رافكلا رنف
 سنّدلا نم ضرألا َترهط ُهَرِصانو حلا مامإأ
 0-0 انس .روجدلا عذدص امك رفكلا ءادر تعدصو

 .مهئامد نم لالتلاو داهولا هب تقع امو ةقحاملا مهتميزه ة ةديصقلا ىف روصي ىضمو

 حور اهب راغأو اهتنعأ ديحوتلا ألم دقو مهءارو روصنملا ليخ نإ الئاق اعله مهؤلميو :

 .ءوض : سبق .ةملظلا :روجيدلا )3 نسور ص بجعملا ف اهمايتب ةديصقلا )1(

 .اهدعب أمو



١/6 

 دعب بوقعي ىفوتو .سعت دكن شيع ىلإف هدنج ضعبو سنوفلأ اجن ناك نإو .سدقلا

 دمحم رصانلا ,هنبا هفلخو .تاونس عبرأ )00 -  1٠١١نين لكلا دراسأ هدهع ىفو (ه

 غلب ىتح ةيبروألا بوعشلا ا خرصتسا ةلصاف ةكرعمل ٌدعي ذخأو مهاوق هدونجو

 هلبقتساو سلدنألا ىلإ ريعف .دادعإلا اذهب رصانلا رعش امنأكو ,ةطنزيب ىلإ هخارصتسا

 ا م نب دمحأ لوف. .لتع -ءارغشلا

 ٌديسلا ,هكالمأل ومسيو الا ملاطلا فرشي اذك

 هد يعادل نورك :راطفأ ّىصاقأ ىَعَّرَيو

 ايروأ .ناكرأ لك نم بيلصلا دايع .هءاج امنبب ءسنوفلأ ءاقلل ةدعلا دعي رصانلا ذخأو
 ىلإ عقي لهس ىف تراد نأ ةيبيلصلا ةعقوملا هذه ىحر ثبلت مو .نارفغلا ابابلا مهحنم دقو
 ةيزهب نيملسملا شيجو رصانلا قع ,حابر ةعلق ىبونجو ةبطرق نم ىقرشلا لايشلا

 حابر ةعلق ىلع اعيرس سنوفلا ىلوتساو .نيدحوملا ةلود ءاهتنال اًريذن تناك .ةحداف

 ريصتتسملا :ةثبا: .ةقلكو- ةةفقوملا نيف ماع وحن دعب رصانلا ىفوتو .ةدبأو هسايبو
 انهو دادزت ةلودلاو .ديشرلاف نومأملا هوخأف لداعلا همع هفلخف .ىفوتو (ه370-)

 ,ندملاو نوصحلا نم ريثك ىلع ءاليتسالا نوجارأو ةلاتشق كولمل أيه امم .نهو ىلع

 برعلا جو رخب ندؤي ءىش لك حبصأو .ىربكلا مصاوعلا مهروجح ْ طقست تذخأو

 لصتاو ءقرشملاو برغملا ىلا اهنورداغي اهئارعشو اهئالع نم نو ريثك ذخأو ,ءسلدنألا نم
 مهنطو ىلإ نودوعيس مهنأب مهسفنأ نوني مهنم نو ريثك ناكو .عباسلا نرقلا لاوط كلذ
 نيب هل مجرتنسو رابألا نبا مهنمو .هباصن ىلإ رمألا درت ىتلا ةيبرغملا شويجلا لفاحجب

 هيلإ مدقو ,ىصفحلا ايركز ىبأ ىلإ هجتا ىذلا ىنجاطرقلا مزاح مهنمو ,خارصتسالا ءارعش
 0 اق لد

 ىصُقأ دق ثداوحلا فرص نع كب رقب هتاف فنع دبا دف ىذهلا ريف

 صتقم ّدخأ ىدهلل اهيف زخايو .مكي :انلدنا تاني .نأ ..هللا .ىسغا

 تاينيثالثلا ذنم سلدنألل ضيق دق ناكو .ىميلعتلا رعشلا باحصأ نيب هل مجرتنسو

 - ءفصنو نينرق وحن ترمتسا ىتلا هترسأ ةلود ةطانرغب ماقأف رمحألا نبا عباسلا نرقلا ىف

 (توديب عبط) ىنجاطرقلا مزاح ناويد 2١١ )١( هلو ١4/١ برغملاب هتمجرت ىف نيتيبلا رظنا )١(
 نر اهعمو 7١ مقر رابألا نبال مداقلا ةفحت ىف ةمجرت
 .هرعش صضعب
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 "لوا نوكي نأ ىعيبطو ءمهحئادم اهماكحل اومدقي نأو ءارعشلا افوح عمجتي نأ ىعيبطو

 ناك 1 ةيعس نيا لوقت هنو قست نب.نسح .رخألا عنا ةلودلا .نمتم ومدن اوداتكا قم
 رثكيو رعشلا مهفيو .ودعلا ءاقل ىف ةداعسلاو مادقإلاو ةيسورفلا ىف رهدلا بئاجع نم
 ظ : اهوأ ةديصق هتدشنأ ,خيراتلا ةعلاطم

 ("!«ليانقلاو اَنَقلا ٌكانبأ ٌرَخْدَِصو لفاحجبلا شويجلا ٌداقنت كلثمل
 ءانبأو هؤانبأ بقاعتيو ءامهنيب ةدهاعم دقع ىلإ رطضا ىتح ةلاتشق كلم لزاني لاز امو

 داهج نم ةقرشم تاحفص مهمكحو 71١ ةنس ىفوت ذنم هدعب مكحلا ىلع هترسأ

 ةنس نوجاَرَأ كلمل قراط لبج ميلست ىلع دمحم هديفح مغراو ؛نبيلامشلا ىراصنلا
 شيجلا هلزانو ءليعامسإ ديلولا وبأ 7٠١ ةنس مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتساو 7
 هئنهيو .هدئاق لتقو ةقحاس ةميزه مزهف ,ةطان رغ جرم ىف ٠/١8 ةنس ىلاتشفلا

 : "الرق لهم قشوللا -هقاديغ ىنا
 ٌبالغلا كُّسأب مهيلع ىضقف ُهداسآ اوبلغيل َنيرَعلا اودصق

 هيار عمج دقو .دمحم هتلادبع ىبا هنبا دهعو ديلولا ىبا دهع ىف نيملسملا ةكوش تيوقو

 كلم: ل رطسا اهبك .قكس ةنيدع .ةيرحبب ”ةفق م عب هداعاو -«قرواط :ليح ةداعتسا .لع
 0 ادشنم ىماعلا كامس نب دمحم ءالعلا وبأ نيبملا حتفلا اذهب هئنجيو ةوعارا

 نامزألا هلثئمب طق تأت مل نمحرلا ككلمل هاضق حتف
 نابلصلا هرصن عب تلذ هك الوأ ةداعس موب ألف

 ,نونفلاو بادآلل ايعار ناكو (7080 - 7**) لوألا فسوي جاجحلا وبأ هوخأ هفلخو
 مهتمدقم ىف نوريثك هحدمو .ةريثك تآشنم ةطانرغب روهشملا ءارمحلا رصق ىلإ فاضأو

 دلوملاو دايعألاب تائنهتو حدم نيب ةديصق نيسمخ وحن هيف هلو ءبيطخلا نب نيدلا ناسل
 .عضوملا اذه ريغ ىف اهنع انثدحت ىتلا ةسردملل هؤانب اهنمو هلامعاب ةداشإو فيرشلا ىوبنلا

 .مظنف .ءارمحلا ىف هسلح ىلع ةلطملا ضرعلا ةبق اهب نيزت تايبأ مظنب هرمأ هنأ هناويد ىفو
 | ؤ :(2ةبقلا ناسل ىلع هلوق اهنم تايبأ ةعست

 .ةبيتكلا ىف للماعلا كابس نبا ةمحرت عجار (؟) ”٠١9/7. برغملا )١(

 .158 ص ةنماكلا ةبيتكلا ىف -ىشوللا هتلادبع ىبأ ةمجرت رظنا (')
 ؛بيصلا» : :ينيبلا بيطنلا نبا ناويد رظنا (4) ةئاملا ءارعش نم سلدنألاب هانيقل نميف ةنماكلا
 'رهاق روتكدلا قيقحت «ماهكلاو ىضاملاو ماهجلاو ناسحإ .د قيقحت بيطخلا نب نيدلا ناسلل ةنماثلا

 15١. ص (رئازجلا عبط) ةمجرت ىف عجارو ١170 ص (توريب عيط) سابع
 .,/01؟ ةنس هتافو تناكو 17١//؟ ةطاحالا ىشوللا



 ١ما/
 ريو ت

 ري لإ نعاللا ياا ا الا

 ل ةطوطب نب ةلحر فلؤم ىطانرفلا ق1 يخلو ةطينب ةيظقلاو
 :'''هلوق لثم نم جاجحلا

 ” جاجحلا ىأ د 3 ّسأبلاو . يتثلاو . ةلازغلاوب ءنلاقملا نإ
 ىجاود ٌبوطخلاو اًيَحُملا قّلَط ةليلك ٌفويسلاو ةميزعلا ىضام
 "”جادؤألا مد نم ُلهنت ضيبلاو انقلاب ىَجْرَت ٌليخلاو ىَعَولا ثيل

 .ءارمحلا رصق تآشنم لمكم (.ه 7/9 - /656) هللاب ىنغلا سماخلا دمحم هنبا هفلخو
 ناكو .ليلق امع ةمجرت هل درفنسو ,كرمز .نبا مهنم هيحدام مهأو .ءارعشلل احذدمم ناكو

 رعاشلا رك نبا همزلو ءارعاش ( .ه م١٠٠8 8٠ ) ثلاثلا فسوي هللاب ىنغلا ديفح ٠

 ةديصق ةئام وحن غلبتل ىتح .هيف هحئادم هناويد قرغتستو .هرس بتاك هذختاو هحدمي

 مظنو الإ ”ةيبويخ وأ ةيسايس وأ ةيعامتجا وأ ةيصخش ةيسانم كركي م ذإ ,ةعوطقمو

 : '7ةطلسلا دلقت نيح هيف هلوق نمو «,ةنانط ةحدم اهيف ناطلسلل

 لا ىدم لا قافاب حولت هلي رئاشبلا ريشابت كايبلا

 هلبقم كوع تلاز ال ّرعلا نم ىده لا كلم اي تلبقتسا ام  تننهف

 هلزنم عفرأ لدعلا ىف هل اًمامإ هدابع د نمح رلا دل دقل

 عساتلا نرقلا ىف هذدعب نوضفيو ٠ .نيمهملا رمحألا ىبب ءارمأ رخآ ثلاثلا فسوي ل

 ليل تفرغ نأ اني رخو. :اهرتج ءاضت ةرامإلا لع ىضقت :تاقالخخ ىلإ :ىئرخملا
 نباو ىلطسقلا جارد نباو هبر دبع نبأ مهو ٠ ,سلدنألا ىف حيدملا ار مهأ نع ثدحتنل

 .كرمز نياو قاضرلاو دادحلا نباو رامع

 ىف قرع وهو جدو عمج جادوألا .عفدت : يجزت )0 .ىزذج نأ ةيجرتا 1 ةديصتلا-- هذه رظنا )01(

 .ةأيح ناسنإلا ىف. قبت م حباذلا هعطق اذإ قنعلا نبا هل مجرتو 163/ ضايرلا راهزا ىف ةيفاضلا

 نب دمحم .د قيقحتب نوكرف نبا ناويد رظنا (2) . دئارف :ريثن هباتك ىف فسوي نب ليعامسإ رمحألا

 ”٠١7. ص (ةيبرغملا ةكلمملا ةيميداكأ عبط) ةفيرش .25 ص ةنماكلا ةبيتكلا ىف بيطخلا نباو نامجلا

 .حامرلا :ىلاوعلا (؟)
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(01) ١ 
 هبر دبع نب

 ةرسأ ىف ؛ةرجهلل 747 ةنس ةبطرق ىف دلو .هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ وه
 ال ل ا ا

 0 ل نب ىفب لاثمأ نم نبي وغللاو دلل ءاهقفلا ناقل ىلإ 52

 لزغلا ىف - هنارقأ لثم - مظني ذخأف 2«ثحتفت نأ ةيرعشلا هتبهوم ثبلت ملو .ىنشخلاو

 هنأو ,ةيقيقح ةفطاع نع امهيف مظني نكي م هنأ ودبيو.ديج رعش امهيف هل عقي |ملقو ءرمخلاو
 :هلوق لزغلا ىف هل ام ريخ نمو .هدادنأ ةاكاحم نع امهيف ردصي ناك

 ٍدَّسِجلا ةبرغاي لب حورلا ةشحواي لب ىف حورلاو ٍدلب ىف مسجلا
 ىدبك ىف كامهس امهف ةمحر نم هب ٌتفلك ْنَماي ىل كانيع كبت نإ

 .ءاجطا ىف هرصاعم رعاشلا طافلقلا عم هكابتشا كلذ هيلع رَجو 2«بضغلا عرس ناكو

 ءوسو سانلاو ايندلا مذ ىلإو مؤاشتلا ىلإ الايم اخيشو اباش هراعشأ نم ريثك ىف هارنو
 نمو .هخويش هيف اهسرغ ةينيد ةعزن نع كلذ ىف ارداص ناك امبرو .صاخشآلاب نظلا

 هبابش ىف ةيرمخ وأ ةيلزغ ةعوطقم لك ضراعي هتايح نم ةرخأب هارن نأ هدنع اهتيقب
 ' نم تاصلخملا ىأ تاصخمملا تاعوطقملا كلت ىمسو ءاهنم ريفنتلاو ايندلا مذ ىف ةعوطقم
 0 ةاك اح 0 امنا 00 اماثآو 0 هبابش ف ريس امتأك ما

 ,تادلحي ل وهو «ديرفلا دقعلا» هباتك ةلالدلا غلبأ كلذ ىلع
 نعي ملو «ةبيتق نبال رابخألا نويع باتك جهن ىلع ةيقرشملا ةيبدألا ةفاقثلا ضرعي هيفو

 رعاشل هركذو هراعشأ نم ريثكب هلثم نم ناك ام الإ هئارعشو هدلب ءابدأ نع ثيدحلاب هيف .

 ىديمحلا هراعشأو هبر دبع نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 7717 مقر ةيغبلاو 249/١ ىضرفلا نباو 14

 (ديمحلا دبع نيدلا ىيحم ةعيط) ىبلاعثلل ةميتيلاو
 ١5١ ص برطملاو 15-141 .١٠-هرثالا

 نباو 8١ ص حمطملاو 1١١/5 ءايدألا مجعمو
 صاخلا ءزجلا نايح نبال سيتقملاو ٠٠١/١ ناكلخ
 . دومحم .د رشن) دمحم هنباو نمحرلا دبع ريمألاب

 رشن هقا دبع ريمألاب صاخلا ءزجلاو (توريبب ىكم

 صاخلا سماخلا ءزجلاو سيرابب روشلم
 نمح رلا ديعب

 بيطلا حفنو هبردبع نبال ديرفلا دقعلاو رصانلا
 بدألا خيراتو ءسراهفلا كلذ لك ىف رظنا .ىرقملل

 ناسحإ روتكدلل ةبطرق ةدايس رصع ىسلدنألا
 لكيه روتكدلل ىسلدنألا بدألاو ١70 ص سايع

 2777 ص
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 هيف اب صلاخ ىقرشم باتكلاف كلذ دعب امأ ,لازغلا ىيحي طسوألا نمحرلا دبع ريمألا

 ءانيلإ تدر انتعاضي هذه :هيلع علطا نيح دابع نب بحاصلا لاق ثيحب رثنو رعش نم
 .ةظفاحملا ىف ةفرسملا هحورل حضاو زمر وهو

 هحئادم ىف ىلجتت ديدشلا فلكتلا اعيمج اهيف ودبي هتايدهزو هتايرمخو هتايلزغ نأ عمو
 ريمألا حيدمب هلهتسا دقو ءاركبم هحيدم أدبو ءاحادم وأ حيدملل قلخ امأكو ,ةعراب ةيرعاش
 :ةحدم, نم هلوق هيف هل رثويو رلنملا هنبا حيدمب ىنعف ىفوتو ,نمح ر لا ديع نب دمحم

 سلدتألا دالب تفرش دم نب .ندستملاج

 سِنَأ دق اهيف شحولاو ٌنكاس اهيف ٌريطلاف

 هللا دبع هوخأ هفلخو رذنملا ىفوتو )0/ا١ -  7٠٠١ىلع هئاليتسا لوأل هحدميو (.ه

 :ءارعشلا ةداع ىلع ةغلابملا ىف دح لك ازواجتم اهيف لوقي ةيفاق ةديصقب مكحلا ناجلوص
 قيفري فاسأل اهب ..ثناف _ تفل ِندَع تانج ثتحتف اذإ

 نامثو نيتئام ةنس هعم كراعملا ىدحإ ىف رئاثلا نوصفح نبا ىلع هقا دبع رصتنيو
 نم رشلا لهأ - نايح نبا لوقي ابك - هل ىعادتو هتكوش تدتشا دق ناكو .نيعبسو
 :لوقي ةيناثلا ىفو .ةيميجو ةيئاح :نيتديصقب هبر دبع نبا هأنهف .ءسلدنألا راطقأ

 ججارس رون قافآلا ةملظ ىف انل ثتكذأ ىتلا تاحوتفلا ى

 دحأ هبردبع نبا ناكو هللا دبع هدج (.ه )٠0." - .0٠ رصانلا نمحر لا دبع فلخيو

 ةنس هتافو ىتح هتايح ةيقب هبر دبع نبا شاعف دمح لكب اريدج رصانلا ناكو هيملعم

 سلدنألا هل تنادو ,ءلخادلا ىف نيرئاثلا ىلع ةمخضلا هتاراصتناو هتاحوتفب ىنغتي "8
 دعي مكحلا ديلاقم ىلع هئاليتسا درجمبو .لامشلا ىف مهؤارمأو ىراصنلا كولم هل نادو

 هثنهيو راوثلا نوصح نم نصح ىتئام ىلع اهيف ىلوتسيو «.نولتنملا ةوزغل ارارج اشيج
 :ادشنم ارارم نيبملا رصنلا اذهب هبردبع نبا

 ا"'جيجانعلل ةاوغ ٍنْصح لك ىف اهب ٌترفظ نْضِح اتئام ٍةوزغ ىف
 5 .جوجأي دس ىنتبملاو اهكرديل ناميلس كلم ناكام

 جوجأي 5 ىناب نينرقلا ىذ ردنكسإلا كلمو دوادنب ناهيلس كلم ىلع هكلم ىلعي وهو

 7"٠٠ةنس نم رصانلا بورح ىف هيرديع نبالو .ىربكلا حوتفلا بحاصو جوجأمو ]

 .ليخلا :جيجانعلا )١(
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 ةغلابلا تاونسلا كلت رادم ىلع هتاراصتنا اهيف فصي ةيخيرات ''"ةموظنم "77 ةنس ىلإ
 ظ هبسنو هبسحو رصانلاب هونيو ءديمحتلاو حيبستلاب اهلهتسي وهو .ةنس نيرشعو نيتنثا

 هثيدح ىف هؤرقن ىذلا بولسألا اذهب نينسلا كلت ىلع ةعزوم هتاوزغ صقي مث .هاوقتو
 : نايجب نولتنملا ةوزغ نع

 11 ويقلل انكرزاس ةاضاك .دسعلاو ٌعالِقلا تفجزأ
 ادوعُسلا اهمامإ ىدل ىىَعْيَت اًدوفو اهلاجر تلبقأو
 دعابسلا ىف لرش دل ارهمعا د“ ..ةيعاطلابب ةفحاي :مهبولت

 لئاودؤوق اهلك دي امج روواقتلا نم :قلكي اهعيمع ةموظكلا ىف ةيز.ديع نبا يولساو
 باتك ىف اهب انمملأ ىتلا ةيخيراتلا مهجلا نب ىلع ةموظتمك ىميلعتلا ىخيراتلا رعشلا .

 مل ثيحب رصقلا نم تناك هبر دبع نبا ةحنجأ نأ قحلا ىفو «ىناثلا ىسابعلا رصعلا

 .نيعدبملا محالملا ءارعش نيب اهيف قلحي نأ عطتسي

 ظ ىلطسقلا جارد "نبا

 ةجاهنص ةليبق تويب نم تيب ىف 417 ةنس دلو جارد نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ وه
 . ىلع لدي ام هدج ىلإ اهتبسن ىفو .جارد ةلطسق ىمست ناَيَج لامعأ نم ةنيدمب ةيب رغملا
 راق ألا :ضعبو نارقلا نك قع باكي ةفاظأ ةنوعت ةتن .هوبأ ةقحلاو.ةترسا ةقازغ

 | تعستاف نايك خويشلا تاقلح ىلإ لقتنا نآرقلا ظفح متأ اذإ ىتح .هتادل ةداع ىلع
 ىتح رعشلا مظني ذخأف ,ةركبم تحتفت ةيرعشلا هتكلم نأ ودبيو .ةيبدألاو ةيوغللا هتفاقث

 ىلإ هسفن تحمطو اتنب هتأرما هل تبجنأو جوزت نأ ثبلي ملو .هتدلب ءارعش نيب فرعا
 ' اهيلإ هوقبس نمم نايج ءارعش ضعب كلذب ايكاحم ةبطرق ىلإ لحري نأ ىأرف .ةرهشلا '

 نبأل ديرفلا دقعلا ةموظنملا هذه ىف رظنأ )١(
 .(رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط) هبردبع

 اذه نم ا اهب مهلئسو اهدعبامو 4/غ

 .لصفلا

 د .هدفلا ..نمتيرطضا كفرا 9
 .اهع .راص

 0 (ديمحلا دبع نيدلا ا دمحم ةعبط)
 | ةيغبو 0 مقر لاوكشب نبال ةلصلاو اهدعب أمو

 ,برطملاو ”5١0/7 برغملاو "47 مقر سمتلملا

 نايبلاو 80 ص ىشكارملل بجعملاو ١0١1 ص
 عضاوم ىفو 1/7 و 774/١ ىراذع نبال برغملا -

 بيطخلا نبال مالعألا لاعأو ةفلتخم :
 نباو ةفلتخم عضاوم ىف اضيأو 1177-١١5 ص
 قشمدب روشنملا هئاويد ةمدقمو ١١0/١ ناكلخ

 ىف هبهاذمو نفلا انياتكو ىكم دومح .د قيقحمت

 [7؟4 ص (ةرشع ةيداحلا ةعبطلا) ىبرعلا رعشلا
 ةبطرق ةدايس رصع ىسلدنألا بدألا خيراتو

 بدألاو ١4١ ص سابع ناسحإ روتكدلل

 .*07 ص لكيه روتكدلل ىسلدنألا
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 نمحرلا ديع ريمألا رعاش مكح نب ىبحي لازغلا لثم ةرهشلا نم ليلق ريغ اهيف اولانو
 ' لحرو .رصنتسملا مكحلا رعاش قئادحلا باتك بحاص ىنايجلا جرف نب دمحأو طسوألا
 ماشهكيؤلا بجاح رماع نأ نييزوضتملا ناكو 7857 ةنس هتنباو هتجوز هءارو افلخم اهيلإ

 ماقأو مهبتاورو مهتايطعأل اناويد مه ذختاو .ءارعشلا ىعري ناكؤ ,هناطلس نم ةورذلا ىف
 روصنملا ىف ةحدم جارد نبا هيلع ضرعف ةملسم نب هلل دبع وه رعشلاب اريصب ابيدأ هيلع -

 هبلطي اميف قفوي وهو رعشلا مظن ىف هتهادب ربتخي روصنلا داو هذيلا همدقف هتبجعأ

 ابأ ضراعي نأ ةرم تاذ هيلإ بلطو .هسلاجم ىف هل حسفو هنيواودب هقحلأو .هيف هربتخيو
 اهيف و ةعيدب ةديصق اهتضراعم ىف مظنف «رويغ كا ربا انت ةراهاو «هقيئارب قف: ساوت

 بحتنتو قارفلا ةرارم عرجتت ىهو دهملا ىف اهعيضرو ةقفشم هعادو ىف هيلع ةفهلتم هتأرما

 ريقزو ةنأ انهما فريف, < انك .ققو ول تنادت املو

 ءادنلا موغبم دهملا ىفو ىوهلاو ةدوملا دهع ىندشانت صغير 

 روحنو ةفوطصم عرذأ هل تدهمو بولقلا عونمم أوبت

 نم هتلحر روصيو ءابرغو اقرش ريطت ةديصقلا لعج امم عادولا اذه ريوصت ىف ليطيو
 هترصنو لاهشلا ىف ىراصنلل هداهجب ديشيو .هحيدمو روصنملا ةرايزل ةبطرق ىلإ نايج
 ىف هيلع نودفي نولازيام مهكولم ناكو .ءادعألا ىلع ةيلاوتملا هتاضاضقناو فينحلا نيدلل
 ةرابن كلم ةبطرق جارد نبا اهب لزن ةنس لوأ ىف دفوو .هتعاطو هل مهعوضخ نينلعم ةبطرق

 :اهيف لوقي ةحدم هدشنأف :هسفن ىف هل امكحمو هءالو انلعم

 3 !ىَمَح ْنَم نيدلاو كلملارامذ ىمُحيو ال 12 .دعملا سلف اذكه الأ
 * اينوفا كفل همك .ىعقلار اعضاخ ءاج دق كّرشلا ميظع |

 هلوثم هل ةيمال ىف فصيو .روصنملا ىلع اهدهع ىلوؤ ةلاتشق ريمأ ةنسلا سفن ىف دفوو

 داما كب الو .هلاقتمالا منلا ىذلا بيهرلا ىركسعلا ضرعلاو روصنمل ىدي نيب اعناخ

 عم هيف هحئادم ىلاوي ناك لثملابو :ةهتقو: وضم ابعوستي ديشي جارد نباو الإ كلم الو

 رضحو ,ةوزغ نيسمحو نيتنثا هتباجح لاوط ازغ روصنملا نأ فو رعمو «ةيقاعتملا هتاراصتنا

 الهأ ّقحب :: 3ك ةفيددب ةمعدن هدشني اهوزغي ناك ةوزغ لك, عمو ةريخألا هتاوزغ جارد نبا

 قرشا: لامشلا ىصقأب ا ىف بقايتنش ةوزغ تاوزغلا كلت مهأ نمو ءاريدجو اهل

 .هنع عافدلاو هتطايح ,مغبني ام :كلملا رامذ (؟) .هنيلو هقيقر :ءادنلا موغبم )١(
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 مهأ نم دعتو ءاهتسينك ىفو اهيف رانلا نيلعشم ةدلبلا كلت نوملسملا رمد اهيفو اينابسإل
 :ةعيدب هحدم ىف جاردنبا لوقي ةعقولا كلت ىو نييحيسملا دنع جحلا زكارم

 ا نجلا ا دعاوقلا سأر 00 نيد ىَرع تمم دع

 ىتح هتدم تناكو كلملا ل لا

 ىف هيبأ ةنس نتساو ,ةهازنو ةلادع ىلإ هنم سانلا نكسو .ةيهافرو ءاخر ةرتف "949 ةنس
 ةدمل ةباجحلا ىف نمحر لا دبع هوخأ هفلخو .ةفلتخم حئادم هيف جارد نبالو ,ىراصنلا وزغ
 ةنتف باب هب حتفنا ذإ سلدنألا ىلعو هسفن ىلع اسحن ناكو امهرثإ ىف لتق ذإ نيرهش

 ءارهزلا تمدهو ءايحأ اهيف تمده اماع نيرشع وحن ءانعلا دشأ اهنم ىناعت ةبطرق تلظ
 مدقي جارد نبا دجنو .رماع ىبأ نب روصنملا ةنيدم ةرهازلاو رصانلا نمحْرلا دبع ةنيدم

 ةفيلخلل اهمدقي وهف .رخآلا دعب ادحاو مكحلاو ةفالخلا ناجلوص ىلع نولوتسي نمل هحئادم

 قاقزلا ربعيو ىدومحلا مساقلا هريزولو نيعتسملا هيلع رئاثلا ةفيلخلل مث ,ىدهملا ديدجلا
 بسنو هبسنل .هل عيشتلا رعاشم هحيدم ىف رهظتسيو دومح نب ىلع هيخأ حيدمل ةتبِس ىلإ
 ىف ىوبنلا تيبلا لهأ قوقح اورعشتسي مل نييدومحلا نأ انب ٌرمو لكك لوسرلا ىلإ هترسأ
 نب ىلع جارد نبا كرتيو .ةباجتسا مهنم ىقلي ال عيشتلا اذه لثم ناك كلذلو .ةفالخلا
 ةيسرم :ةيقرشلا سلدنألا نادلب ىلع ةنتفلا ءانثأ ىف اولوتسا نيذلا ءارمألا ىلإ دومح

 :هلوقب اهلهتسي ةينونب هحدميو ءىبلقصلا ناريخ اهبحاصو ةيرملاو ةشوطرطو ةبطاشو

 داطاسو رعب :كاوآ كفن :كاآرشتو .تارخ :كدهني نقرأ دق ريخلا كل

 :ىلإ تةينضم نام تاغ نعيد فاظنلا هر ىهضرو فلاح نق ناربخ رضقيو
 ىبيحتلا ىيحي نب رذنم ةياعر ىف اهي أنهيو ٠ مة ةظيرتف رس ىف نيهيجتلا :ءارفآلا
 ىلع هترامإل نيرواجملا ىراصنلاب لكني نيح ةصاخو اهيف هحدميو الإ ةبسانم كرتي الو

 : اهيف لوقي ,هئادعأب هرفظو ناضمر رهش ىف هداهجب اهيف هئنهي ,هينيع ىف ىرنام وحن

 تي تيواح نمل 0 اخ ايس فلا نمل ةايحلا ىقاس

 طاق اا طلاب انطاقزر. ةفارع اا .ىدلاب, الهاون

 .لتاقلا مسلا :فاعذلا مسلا (؟) تناكو ةسينكلا دصقيو ءرجشلا فتلم :بشأ )١1(
 .رجشلاب صاغ عفترم ىلع
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 ومع ب

 " فمان كلا انني ,قيف .لكتشو. >ةيرغ. كلا رصنو 12 نع ف

 تناك اذإ ىتح .ىيحيب هنبا دنع ةياعرلاو ةلزنملا سفن هل لظتف 2١1 ةنس رذنم ىفوتيو

 . اياطعلا هغابسإو ةيقرشلا رئازجلاو ةيناد ريمأ دهاجم نع. عاشو عاذ امب عمسو 2١4 ةنس

 : هلوقب اهلهتسا ةعيدب ةديصقب احدام هيلع دفو ءالعلاو ءارعشلا .ىلع ةليزجلا

 .. خانم ك رحب دعب رحب أ .ننفو حاترأ كركذ ريغ ركذ ّىَأ ىلإ

 ندقلا "وكل هدنع ماقملا نفي هلم اه ءاظنلا قنا دعا وسن اه مودل دهاج لفتحاو.

 1 710 هم اايبج ةالورلا نما رداع دعي كيوب وون دنلوب

 :ةميتيلا ىف هنع لوقي ىبلاعتلاف .اب رغو اقرش هنع اوبتك نم لك جارد نباب داشأ دقو

 ديجي .ناكو لوحفلا ءارعشلا دحأ وهو ماشلا عقصب ىبنتملاك سلدنألا عقصب ناك»

 ءارعشلا ةيلح قاّبس ىلطسقلا جارد نب رمع وبأ» :هنع نايح نبأ لوقيو «مظني ام

 ةحصو هرعش ةلازجتيرةديهش نبا هفصيو « نيعمجأ سلدنألا لهأ ىنسح ةتاخو نبي رماعلا

 : هنع ماسب نبا لوقيؤ «اهيف هتلاطإو ىناعملاب هبعالتو مالكلا كوحو عيدبلا ىلع هتردق

 ظحاليو نعل لسع او هنلت قاسا ءاهئاؤل لماع: رحاو ارغاش ةريزحلا ناسل ل

 هنأكو ,عيدبلل همادختسا ةرثك ديهش نبا ظحالو ىبنتملا نم ىناعملل هضارققا ةرثك قحب

 ىف هبيهاذمو نفلا» باتكب هل انتمجرت ىف ةلثمأ كلذ نم انضرع دقو مات ابأ هيف ىكاحي

 هرعش ضعب ىف عنصتي ذإ .عنصتلل هليم ىلع لدت ىرخأ ةلثمأ انضرع امك ,«ىبرعلا رعشلا

 ىتح هيف ليطي نأ ىنعب ملي نيح هدنع رثكي هنأ هيلع ظحالي امو .ةيملعلا تاحلطصملل

 ساون ابأ ةصاخو ةقراشملا دئاصقل هتاضراعم ةرثك هيلع ظحالي اضباو .هترارح دقفي

 ىقتلي - ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا باتك ىف انركذ امك - وهو ٠ «ىبنتملاو مامت ابأو

 1 هدئاصق كد قلعتو :ةثافقعتو نانطلا ظفللاب ةيانعلا ف ىناه نبا توصب هراعشأ ف هنوص 7

 ١ نم ريثك علاطم ىف ىبنتملا كلذب ايكاحم سانلا ىلع طخسلاو رهدلا نم ىوكشلاب ىلوألا
 2 .ةديدع ٍنينس .. عايضلاب سحب هتلعج ىتلا ةنتفلا ذنم هدنع ملا اذه .ةادزاوب هلئاضق ”
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 رامع'''نبا

 . انب رمو ءسوبئش اه لاقي بلش ةئيدم ىرق نم ةيرق نم رامع نب دمحم ركب وبأ وه
 تلط وا نفعا .اهب ناسل لك ىلع عيشي ناك رعشلا مظن نأو بلش نع توقاي هركذ ام

 .هنم هبلطي ىنعم ىأ ىف اوت هل هْضَرَق رعشلا نم ءىش ضّرق هئارحم فلخ اهب حالف ىلإ دحأ :

 دمحم ال ردقلا راتخا امنأكو ءاهئارعش نم اذف ارعاش سلدنألا ىلإ ىدهت نأ ايعيبط ناكف
 خويش ىلع بدألاو ةيبرعلا اهيف ملعتو ,ةعضاوتم ةرسأل الفط بلشب أشن ىذلا رامعنبا
 .هبدأت اهيف لمكأف ةبطرق ىلإ لحر مث .ملعألا ىسيع نب فسوي جاجحلاوبأ مهنم نيددعتم

 لعجامم .هسؤبو شيعلا كنض نم ليلق ريغ ءىش ىلع ةيرعشلا هتكلم تظقيتساو
 ,نامزلا دئادش ىساقو .نامرحلا فالخأ ''ىرتما نم دحأ» هنإ هنع لوقي ماسب نبا
 بسكتي ءىش هل نكي مو .«نالف ىبأو نالف زيلهد '!سلحتساو ناكدلاو ةكدلا نيب تابو
 نم الو ذخأ نمم ىلابي ال ءادفرتسم سلدنألا ندم ضعب ىف هب فاطف .ءهرعش ىوس هب

 دجي ال ةباد ىلع هتارفس ضعب نم بلش ىلإ داع نأ ثدحو .ةقوس وأ ديس نم حدم

 وه اذإو .رفولا لاونلا هيطعي هنأ هنم انظ قوسلا لهأ نم لجر ىف احيدم مظنف .اهفلع
 لمتحاف .فلعلا ىلإ اهتجاحو هتباد ىف ركفو .ريعش ةالخمب هاتأف .مالكب همالغ ىلإ ٌرسي
 دضتعملا ىلع دفو نأ ىلإ ءادجتسالاو حيدملل سلدنألا دالب ىف بلقتي ىضمو .ةضاضغلا

 :ةديرفلا هتديصقب هحدمو ةيليبشإ ريما (.ه )259 - 21١

 (©!ىرّسلا نع نانعلا َفَرَص دق ُمُجئلاو ىّرّينا دق مٌميسنلاف ةجاجزلا ردأ

 فرعتو .ءارعشلا ناويد ىف بتكي نأو بكرمو بايثو لام هل رمأو دضتعملا اهنسحتساو
 دمتعملا حبصا ىتح اههنيب ةدوملا ىرع تقثوتو .دمتعملا هدهع ىلوو هنبا ىلع ذئنيح
 ذختاف هيبأ لبق نم بلش ةنيدم ىلع دمتعملا ىلوو .راهن وأ ليل نم ةعاس هنع ىنغتسي ال
 . رمأف .ءانغلاو رمخلا ىلع امههفوكعل اههتع ةعمسلا تءاسو ةيالولا كلت ىف هريزو رامع نبا

 رظنا) ىرقملل بيطلا حفنو 2750/4 ناكلخ ةريخذلا هراعشأو رابع نبا ةمحرت ىف رظنا(١)

 .عرضلا :فالخألا .بلح :ىرتما )١( برطملاو 581/١ برغملاو 7/١7١(ةرهاقلا عبط) ١
 بابلا نيب لخدملا :زيلهدلا .مزل :سلحتسا () (ةرهاقلا عبط) ىشكارملل بجعملاو ١١1 ص
 .رادلاو 3 بيطخلا بال 0 لابعأو ١79 ص
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 ْ ةرافف .فئاوطلا ءارمأب فوطي ىضمف .هدلب نع رابع نبا جو رخو اهنيب قيرفتلاب دضتعملا

 ::ةسيب رم قيما رهاطا نب نمحر لا دبع ىبأ دنع ةرتفو ةيرملا ريمأ حدابص نب مصتعملا دنع

 حبصأ حن ةيرقو دمتعملا هاعدتساف دضتعملا ىفوت نأ ىلإ ءامهريغ دنع ىرخأ تاركفو

 دتشا نأ ىلإ هباجأف ,هئشنمو هدلب : فاشاةيآالو ديتعملا لأسو ءديروولا ليح نمدتلا برقأ

 .هراشتسمو هريزو هذختاو اهنم هاعدتساف .هيلإ هقوش

 ارارج اشيج ٌدعأف ءرامع نبا كلذ هل نّيزو .ةيسرم ىلع ءاليتسالا ىلإ دمتعملا حمطو

 رهاط نبا جارخإو اهذخأب رامع نبا هل لفكتو .ءقيشر نب نمح رلا دبع ةدايقو هتدايقب

 1/1 ةنيةيسرع لق. ىقيملاببل نو فلسا اى هب ميدقلا هرب ةمرح هل عارم ريغ ءاهنع

 اهبل ثأ همن هل كل سا ذا قيعنلا هراكنإ قا ئقاقو ءاهبنع رهاط نبا جرخأو اهذخأو

 صاوخلل ةئنهتلا سلجم سلجو ءاطامعأو ىه هل تنادو ءاهب هلالقتسا نلعي نأو دمتعملا نم

 هديبع ساس نوصحلا ىلع لمعتساو .هنوحدميو هنوئنهي ءارعشلا ليقتساو ماوعلاو
 هدري نأ دابع نب دمتعملا لواح ائثبعو .عاتملاو رمخلاو وهللا ىلع لبقأو عايضلا ا
 ةيوز ايديدابع قيما يللي دا ون دير اوك نع تارا سدس هازل ىو

 . هايتس نيلدنألا» قات رهتك :كراط ةاليضتم هينيع ةرك ةنكيترلا
 !'!هلايعلا تحبأو ىَّرَقلا تعنم اهَدْيَر اي ليخلا ٌرماع ايف

 ذخأ هوهلو هرمخ ىف ارداس ناك امنيبو .بقاوعلا ىف ركفي لو شحفلا ةياغ اهيف شحفأو
 ةيسرم تراص ىتح هتاوخأو هتوخإ ىنبب هتالو نم ديبعلا لدبتسي قيشر نب نمحر لا دبع

 باوبأ قلغأو .هنوصح نم نصح ةيؤرل هجورخ ةصرف زهتنا ذئنيح .هدي ىف اهامعأو

 اهريمأو ةطسقرس وحن ههجو ىلوف اهوخد ىلإ ليبس ال نأ فرعو .ههجو ىف ةيسرم

 دمتعملاب لعف امل هنم ضضم ىلع هلبقتساو (.ه 21/8 - 2/5) دوه نب ردتقملا نب نمتؤملا

 :هلوقب اهلهتسا اهب هفطعتسي ةديصق هيلإ لسرأو .هتمعن حلو

 .مئاسفلا .ءاكيام. "الوب يقو. .مامجلا :مارنام. ”الإو. .كلغ

 نأ ثبلي مو .ايظع ةع ناك هينذ نكلو .هل قري هلعل ,همحرتسيو هعم همايأب هرّكذي ذخأو |

 .ةلودلا داتع اهريمأ دي نم ةيسرم ىلاهش ةروقش نصح ىلع ءاليتسالا ىف نمتؤملا بغر

 دمتعملا ىلإ لسرأو .هنجس هعدويو هعدخي فيك ةلودلا داتع فرعف ءلهس نب هتلادبع

 هيلإ لسرأف ؟دوتكلا مثآلا نئاخلا اذه ءارش ىف ةبغر مهيف دحأل له ءارمألا نم هريغو |

 .فويضلا ماعط :ىرقلا ١(
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 نيلتسي نأ لواحو ئالا/ ةنس ةلودلا داتع نم هملستو ؛ليخو لام ىضارلا هنيا دمتعملا '
 يي دي ملا يس سس ا ظ ]

 ٠ ؤ :هلوقب اهحتتفا

 حضوأو ىلجأ -تبقاع نإ -كرذعو حمسأو ىدنأ -كيفاخ نإ .-ةاياجس .
 افسار ةليل لك هرضحي ناكف ,ةبطرقب ناكو .هعرضتو اهيف هللذت دمتعملا دنع هعفني مو

 نا ىلإ نوجسلا بهايغ هعدواو ,ةيليبشإ ىلإ هب ردحناو .هلعف ءوس ىلع هخبويو هدويق ىف

 وه درفم تيبب نوبهو نب ليلجلا دبع هاثرو .هيلع زهجأف ةيكيمرلا هتجوز هيلع هتراثتسا
 ؤ ظ : يب  دفلزت

 لتاقلا ٌنيمي َتلّشال :لوقأو ىعمادم َءلم هيكيأ نمل .اًبجع

 هرعش امأ ءادهع الو ةقادص ىعري ال ايلوصو ايزاهتنا راع نبا ناك بير نودبو
 ضيرقلا اصح فدقم» : : دئالقلا ىف حتفلا لوقي هيفو نييسلدنألا رعش نم ةورذلا ىفف

 مغن ىف مأشأو «قرشو برغ هرعشا» : : ماسب نبأ لوقيو « هراقأو هسمش علطمو هرامجو
 ذخأيو .ماهسلا ىلعأب عادبإلا عاونأ ىف برضي وهو ..قرعأو ةاورلا ةنسلأ ىلعو ةادملا

 ىف رابألا نبا لوقيو .هب ةداشإلا ىف ليطيو «ماسقألا رفوأب عارتخالاو ديلوتلا نم
 ىف ةغوصملا هدئاصقو حايتمالا ىف ةلوقملا هراعشأ فالتإ هعينص عيدب نم» :هتمجرت
 دضتعملا ىف هحادمأ ىوس ءىش ىلع مويلا اهنم فقوي اىف اهراثا وحمو عاجتنالا

 ىتلا دابع' دضتعملا ىف ةيئارلا هتحدم هتديرفو - قحب - هتميتيو «هلوزنل هب رابتعا ال امو

 رفتوجب .دلقتتو .قينألا رهزلا ىفوي. ىستكت ءاسعدناك اضور فضي اهيفو ءاهملطم انركذ
 : دشتيف عيدلا ىلإ جرخيو ,سيفنلا ىدنلا

 ظ 000 ًءادرلا سيل -دق ة وجلاو 0 لئان ”ططملا كانغ
 الة نم نافجألا ىف ل ىتنلا رطق .نم.دابكألا لع ىّدنأ
 لا ادن نم ىناقس امل ةنجب هارذ نم ىنأ تنقيأ

 ريغ تر لك انسع نع دئاشب اًّطهتم ىَرقلا حاف

 ياو او ايو جل قاتلا وعلا هذهب هتحدم ىراق أجفي رامع نبا لازي أمو

 : لوقي دإ مهناعجشو تا قانعأل هقدو كولملاب دضتعملا ةحاطإل هريوصت

 .ةنجلا ىف رهن :رثوكلا .هفنك :هارف (؟) .بدجلا أ. دلوأ ىف ةوففلا :ىركلا ةنس .مونلا :ىركلا ١ )١( نع ةيانك :ربغألا ءادرلا سبل دق ىجلا ١١(
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 سل هرب ريب بمب ا را ممل 3 3

 ارمثم قشعي نصغلا تيار امل مهكولم سوؤر نم د ترمنأ ْ

 اريحا نيل نيحلا ةتيارن اهل وهناك .كاديع نيب هقلع زكب يو

 ناكو ,ةغايصلا نسحو ءادألا ةعورو ةليخألاو ريواصتلا ةعور ىف ىرابي ال رامع نباو
 ىناصلا هرعش قيحر تجتنأ ىتح اهيف رعشلا ضخم تلظ ةرعاشلا اهارقو بلش ةنيدم

 0” نيل :دادخلا نبا
 ةديلا ىف شأ يدار ل سلا دادحلا نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 - ماسب نبا لوقي (ك - هابص ىف فغشو نييسيقلا نم مهريغو ليقع ىنب نطوم

 دقو د نع انثيدح ىف اهب هلزغل ضرعنسو «ةريون مساب اهيلإ زمر ةينارصن
 مولعلاو ةفسلفلا ىف اضيأو ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرعلا بادآلا ىف ةعساولا هفراعب رهتشا
 ىف هل نأ هومجرتم ركذيو .هنطوم ىف ءالعلا دحأك ديعس نبا هل مجرت كلذلو ةهدقلا
 هنأ ىف تناقرا لو «برعلا دنع ةلمهملا ضيراعألا ملع ىف طبنتسملا» باتك ضورعلا

 ضيراعألا نأ نم تاحشوملا نع ىثيدح ىف هتلق ام ىلع ايوق اليلد ناكل انيلإ لصو ول
 ضيراعأ ىه امنإ كانه هنع اهانلقنو ماسب نبا اهيلإ راشأ ىتلاو اهيف مظني ىتلا ةلمهملا

 ةيسنامور راعشأ ضيراعأ ال ةيضورعلا هرئاود ىف ليلخلا اهيلع صن ىتلا ةلمهملا برعلا
 ايناجااباتك :نطورعلا ىف. هلا نإ دادحلا ىبأ وفعرتم لاقو. ةةعبات نيو « زيود ةهرت اك
 ىلع هيف در «ليلخلل ضاعتمالا» : مساب اثلاث اباتكو «دراوشلا ديصو دباوألا ديق » :مساب

 ةيقيسوملا ءاحنألا نيب هيف اجزام - نوحتف نب ديعس وهو - رامحلاب زوبنملا ئطسقرسلا
 ماسب نبا ةملك مهف ىف هيلإ تبهذ ام دكؤت اعيمج هبتك نأ ىف باترأ الو .ةيليلخلا ءارآلاو
 هرئاودل هعضو ىف ليلخلا اهيلإ راشأ ىتلا ةلمهملا نازوألا ىف تاحشوملا مظن نع
 .هبر دبع نبال ديرفلا دقعلا باتك ىف ةقدب ةموسرم ىهو .ةيضورعلا

 اهاني يلا ةّيرملا ريمأ ىبيجتلا 1م نب نا نعم نب دمحم 5 نس ناكر

 نبال ةلمكتلا»و ليذلاو ١0٠١/9 ةطاحإلاو 41/١ ةريخذلا ىف دادحلا نبا ةمحرت ظنا 00(
 ا ىدفصلل ىناولاو ٠١/71 ىشكارملا كلملا دبع ةلمكتلاو ١47/7 برغملاو 8١ ص حمطملاو
 ْ 83/1١. (لويناتسإ 2١37/7 تاوفلاو ٠١4/7 ةديرخلاو 268 مقر
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 ةيملع ةكرح 247 ةنس هرمع نم ةرشع ةنماثلا ىف اه اريمأ حبصأ ذنم مصتعملا اهيف داقو
 اموي صصخي ناكو ءاماع نيعبرأ نم رثكأ ىلإ تدتما ىتلا همكح ةدم لاوط ةريبك ةيبدأو
 .ءءارعشلا نم نوريثك هترضح مزلو ,هيدي نيب نيثدحملاو ءاهقفلا ةرظانم عوبسأ لك ىف
 نب دعسألا اهريغ نمو ديهشلا نب صفح وبأو دمصلا دبع نب فسوي ةيرملا نم مهنم
 نب فسويو نيحاشولا نيب هل مجرتملا ىريبلإلا ةدابع نب دمحم زازقلاو لطيلطلا ةطيلب
 هتايح رثكأ هدنع شاع ىذلا دادحلا نبا انرعاش - انفلسأ امك - مهنمو ىكر كشألا دمحم
 :هحئادم ىدحإ ىف هلوق لثم نم هيف هحئادمو هراعشا رثكا دفنتسي هلعج ام

 ارئاخذ ىدنع ٌمايألا تناك امل ٌدمحم نعم نبا ىيحي وبأ الولو
 . "لارعاشملا ٌحيجحلا ىفاو امك اعومجم فئاخو ٍفاع ّرهدلا هارذ جحي
 "!|رتانم .توكش. امهم ُةقفأ رزو ايتام تيرا تي ٌةكم رزف

 ارخاوألا .هةيلع اهالوأ ٌدسحتو ةنلالخ رولا . أرب ٌنيهت

 ' ةليخألاو روصلا فئارط ىلإ ذفني فيك فرعي ناكو .ةعئار ىناثلا تيبلا ىف ةروصلاو
 فولأم ىلع لزغلاو ةعيبطلا نيب جزملاب اهلهتسا ,مصتعملل ىرخأ ةحدم ىف هلوقك .ةعيدبلا
 .ادشنم حيدملا ىلإ رهن فصو نم جرخ نأ ثبلي ملو نييسلدنألا دنع محئادملا

 "يْعَرلا مئاد هب نْرُم ىّرثلا نأك ,لِجْلَجُم لوُنَص رهن نم كل ايو
 (دفّرلاو دوجلا عبنُم نم هرجفت دمحم نعم نبا ”كلملا دي نأك
 رى ةلارغلا نق اهوا نمو اًيَح نم" ةمامغلا ىف ام هدوج نمف
 درولا نمالإ دْرَولا ٌءام باط امو  ةلالج كيف لوقلا انذخأ كنمو

 3 طيلا باحسلا ىف عتادلا دولا ةلضلنمب ىرتلا ءانصحب قا تلا ءامةلجلس نقر

 .عبارلاو ثلاثلا نيتيبلا ىف روصلا زارطلا سفن نمو .ةعورلا ىهتنم

 رعاشلا سحأو 47١ ةنس هلاقتعا ىلإ مصتعملا رطضا ابنذ فرققا هل اخأ نأ ودبيو

 دوه نب ردتقملا ىلإ ههجو ايلوم ةيرملا رداغف .هيلع مصتعم ا طخس نم ءىشب

 ادهاج الطب ناك اك هلهأو رعشلا ردقي ارعاش ناكو .ةطسقرسب (.ه ءالعغ - 498)

 .رطمملا .فو رعم بلاط : فاع هفنكو هامح :هأرد 0(

 ْ .ءاطعلا :دفرلا (4) .رقف هوجو :رقافم >> )١(
 . .سمشلا :ةلازغلاو .رطملاو ثيغلا :ايحلا (6) باحسلا :نزملا .جايطلا ديدش :لوئص (6)
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 ةقاناطع غابسإ نم رثكأو ,الفاح الابقتسا دادحلا نبا لبقتساو ,ةروهشم تاوزغ بحاص .

 نم دتق هلو 00 مكاح ريمدر نبا ىلع هتاراصتناب ىنغتلا نم دادحلا نبا رثكأو .هيلع

 :ودعلا رحن ف رودملا نصح هءانبو ةيب رحلا هتلاسب اهيف روصي ةحدم

 '''ءاسح لالضلا 0 ُ كيأرو ماها ودعلا را ف كيعاسم

 /- ماهل وهو شيجلا ىنثثي ٍ ني كركذو حِجّدم وهو نرقلا نوري كلو

 1 كيلع 8 مل اذإ . الزنم ةلطيسلا ..ىضرد ل :قلناك
 ءاثل كنم معقنلاب اهمعنقي لَزَي ملف ادّوَح ٌسمشلا تلخ كنأك ((

 ودعلا ىلع اهنشي لازي ال ىتلا ةرمتسملا ردتقملا تاوزغ ريوصت ىف عدبأ هنأ حضاوو

 تاحاس الإ ضرألا ىف انكسم هل ذختي ال دادحلا نبا هروصتيل ىتح ,برح رثإ ىف ابرح

 :لايخلا ىف دعبيو فيثكلا دوسألا لاتقلا رابغو ماتقلا تانطأ اهيف هيلع تش :ةقو لاغثلا

 برحلا رابغ ريثي لازي الف ءاهيلع راغي هنأكو ,ةليمج ةاتف سمشلا لاخي ردتقملا نظيف

 وهو .ةيرملا ىلإو هيلإ داعف ,حدامص نب مصتعملا لإ دوب ءاناهتع وأ نان اذن نمل فكم

 .ددري

 نكمت: املق ”ءىش .ضولخف ةوفجب كاتأ نإو كاخأ لا

 نخّدي هانس ىلع جارسلا نإ -ةدوجوم ةفآ عىش لك ىف

 كلذ لعلو لئاوألا مولعو ةفسلفلاب اعلوم ناك نأ هنع ثيدحلا ردص ىف انركذو

 تاو .هنأويد نم عاض يف ةعانطو «ةقيقحلا ةقيدح اهاس ةهديصف مظن ىلإ هعفد أم

 :هلوق نابالا جا ينم ةشناووومترام لاقي اك ربك

 .ىيسيلعو: ل يىئلحم ىباتكو يبا ىدارفناف سانلا بهد

 ,سيئي َقْلَخ لكو الالتخاو الالم هنم تنمأ دق ٌبحاص

 . ةلواحم نود اليوط مهرشاع نأ دعي سانلا قالخأ نم بناوج اهيف لوانت هلعلو 0
 ؤ 6/٠١. ةنس ةيرملاب هبر ءادن دادحلا نبا ّئبل انهخاو ل وا لع طك

 )١( .رابغلا :ماتقلا .ةميخلاك هيطغي :هبنطي (*) .سأرلا :ةماه عمجج :ماه .
 ' .بورحلا رابغ :عقنلا .ءانسحلا :دوخلا (8) .رارجلا شيجلا :ماهللا (؟)



 )00( ءقلا ايطتلا نومعألا

 ليطتلا ةريره ىبأ نب هللا دبع نب دمحأ - سابعلا وبأ ليقو - رفطع وبا قف
 نم ىبرغلا لامشلا ىلإ عقت تناكو - ةليطت ىلإ هتبسن امأ ,ةمورألا برع وهف .ىسيقلا
 ىلإ اركبم اتم رعاه + ةذع اعربونت هابأ نأ ودينو..ةئابآ نطوم تناك اهنألف - ةطسقرس
 تايار» هباتك ىف ديعس نبا لوقي امك اهب أشن هنأ دكؤملا نمو ءاهيف رعاشلا دلوف ,ةيليبشإ

 ' :اهنع لوقي .اهتاطيتساب قّيض هنأ ارارم نلعيو ,هملعتو هابرُم ناك اهيفف «نيزربملا

 بارق .ةاويع تنس تكلل هيب اننا“ ايعطوتسا اه كلان

 هديب اعرب اغار وا انقلارا الل كسي نأ نبذل ويقرأ هاف دا ومح فيسك اتم وهف
 ناك نأ وضل دقق هيض «ةيسشت" انهتلع :كوطتت تناك" قلقو مري كلذ نالعإ ىلع
 امم .هسأر ىف ضيبلا تارعشلا ضعب وأ علصلا نم ءىش - ودبي ايف - هيلا كوتا زير

 ره هلعج
2 8 “ َ ِ 2 9-5 ( 

  طو نم نع اميف قياضت ىتح ىنطو ىف ُمايألا نم ثفتش تفتشا امأ
 م

 ةلا وه ناك ام ىلع 14 نىنح اهتجاح نيعلا ذأ وبس نم تضق الو

 مهتمدقم ىف نيديجملا نيحاشولاو ءارعشلا نم ةفئاطب ائاد ليبيا

 ىف قبسلاو قوفتلاب هل افرتعم هسفن ىلع همّدقي ناكو ىقب نب ىبحي ذفلا حاشولاو رعاشلا

 نب مساقلا وبأ وه ىليبشإ رعاش هل لفكتو .تاحشوملا نع انثيدح ىف انب رم اك حيشوتلا
 ءارمأل حئادم هناويد ىف سيلو .هتاودغو هتاحور ىف هتقفارب ىشينملا ىمرضحلا بلاط ىبأ
 00٠ ةنس ىفوتملا فسوي رصع قحلي مل هنأ ىلع لدي امم نيفشات نب فسويل الو فئاوطلا
 نأ ىلع لدي امم (.ه0ا- 5.-0) نيطبارملا ريمأ ىلع عام هيف دجت انيب

 لرقم سيب 808: ةقي اوك هئا كلذ دكؤي دقو ءسداسلا نرقلا ىف تحتفت امنإ هتيرعاش

 نم انيرق ىآ)' ابانك (تام) طبتعا هنأو ,هناوأ دتما الو هنامز لطي مل هنإ ماسب نبا

 .هتاحشوم هب قحلأو توريبي ةفاقثلا هراعشأو قيطتلا ىمعألا :ةججرت ىف رظنا )١(
 0 .برأم : رطو )0 ؟/ ص دئالقلاو اهدعب امو 7758/7 ةريخذلا
  ليللا رك :هنمو ءنيح ىلإ نيح نم دواعت :ركت () 679 مقر سمتلملا ةيغبو 01١/7 ةديرخلاو
 / | .راهنلاو 2٠١. ص ىدفصلل نايمطا تكنو 401/7 برغملاو

 راد ىف سايع ناسحإ .د هل مدقو هناويد رشنو
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 اهزواجت نإو 25+ ةئس زواجتي ال هدلوم_نأ ىلع كلذ لديو .«طبتغا دب امنع (بابشلا

 نوتفا هنا فدو كفا ىمست هل ةجوزل ةراح ةيثرم هناويد ىفو .تادودعم او ىلِ[ف

 سابمتلا نع هدوعقل هفنعت تناك اهنأ مرعش ضعب ىف ركذيو ءارهز هس ىرخأب اهدعب

 ىنب لثم نم ةيليبشإ ىف ءارثلاو هاجلا ىوذل هحيدم نم رثكي هلعج ام كلذ لعلو «قزرلا

 ءارث ىرثأ دق ناكو ءرهز ءالعلا :ىبأ بيبطلا لثمو ىسيع نب دمحم ةصاخو ىمرضحلا

 هلو هتقو ىف سلدنألا لهأ نم دحأ هب ظحي م الح ناطلسلا نم لحو هتنهم نم الئاط

 : اشنب

50 2 3 

 ريدق تنأو ذخأت .ملو اتنلو ٌعّرانم تنأو كأرتت 2 ملف تنشحخ

 ٌروُسَج هيلع قابس لوهلا لا: ضرعتم هنود ناد دحبلا .قمب

 رب ءامجلا رارسأب ميلع ٠ "تر مانألا ٠ :تاورأب يك

 سانلا وأ مانألا جالعو بطلا ىف ءالعلا ىبأ ةراهم ىلإ ريخألا تيبلا ىف ريشي وهو

 ثالث نيفشات نب فسوي نب ىلع نيطبارملا ريمأ ىف مظنو .توملا وأ مامحلا رارسأ ةفرعمو

 هدختإ ىذلا«هنطاوم فسلفتملا بيهو نب كلام ىلإ هدئاصق ىدحإ ىف لسوتيو .دئاصق

 ىفو ءارارم هتبغر دنع لزنيو .همظني ام هيلإ لمحي نأءاراشتسمو هل اسيلج ىطبارملا ريمألا

 4 لثمع هيلع ىنثي اهادحإ

 ركدر اني د كركذو 2 : وصخ 3 كبانج
1 

 . نيبملا ٠ حيفلا كبئاوإ ّلظو يتازملا“ رفطلا د .ةعيلط

 نيِنض اهب نامزلا ذأ ولو . هتوحج امو راسل داوج

 دوما رجلا ٌرتهت امك ىلابللا  .كيشابي تزتها دق

 ل هدئاصق بناجب فسوي نب ىلع ىف هلو

 ٠ :ةلكاشلا هذه ىلع ىكمن' اهتارقف "او

 ٠ ميما و اج انفع 0

 - ""انويعلاو ىهنلا قار ٌُيِلَج ٌحبص
 ظ - انيلو نر كيضري َحَأ حمس

 ٍنامْزلا نْيع ءلمو 2 ىنامألا ٌقفَو ناتهلا مامغلاك» يىناودنهلاك

 وقعلا :ىهنلا 60



 "ا
 ةعامجلا ىضاق ىبلغتلا دمحم نب دمحأ مساقلا .وبأ نيدمح نبا مهحيدم نم رثكأ نممو ظ

 راز هنأ هرابخأ ىفو .هيلإ هحئادب لسري ناكو 01١ ةنس هتافو ىتح 0177 ةنس ذنم ةبطرقب

 : لوقي 5 .هئاقل لجأ نم اهراز امبرو .ةبطرق

 "'!يتالمإلا نم ىمحي دوُطو ِس الا نم َنيِرَعْلا لمي دسأ
 قاَوطالاب نوصغلا مامَح ول هز هب ءاضقلا ةطخ تيه
 00 ريالل بيضقلا ٌرازتها ل ديللا رقهي هارت كا

 الس ةاضق رع قي باوبأ قرطي هآرو ىقب نب ىيحي حاشولا رعاشلل اقيدص ناكو
 دعب ىضاقلا دمحأ سابعلا ابأ مهنيب نم صخ دقو هتمجرت ىف انب رم امك هنامزل رعشلا ةاعر
 ةديصق كلذ نم ,هتاحشومو هرعش هلثم امهيلإ مدقي ىقب نبأ عبتف .ىيحي هاخأو ىلع هيبأ
 :اهيف لوقي سابعلا انا اع 5 ةيفاك

 "”كماوس هو لامآلا تدّكوت  هتاضق نباو ٍبْرغلا ةاضق ىضاقل
 كرات سأبلا الو ٌكورتم ٌدوجلا الف اللا ىلع يح هاندا ثعمس اذإ
 (كفآ رَصقأو ٌكوفأم رصبأف مهنيد مالعأ برغلا لهأل متعفر

 هنإ ناقاخ نب جتتلا لاق 7١8 ص ةينون ةديصق ناويدلا ىف رعاشلا ىلإ تفيضأ دقو
 عم ناويدلا ققح ققحم اهلقن هنعو .ةرشع نب مساقلا نب ىلع نسحلا ابأ ىضاقلا اهب حدم
 نب ىلع نيملسملا ريمأ حيدم ىف ان ركذ ةديرخلا ىف ىناهبصألا دامعلا نأ ىلإ هتراشإ
 ةنس ىفوت روكذملا ىضاقلا نأل .دابعلا هركذ ام باوصلا نأ انيأر ىفو ,نيفشات نب فسوي
 ريمألا ىف هل نأ انركذو .هرمع نم ةرشع ةسماخلا ذئنيح ودعي ال ىلليطتلا ناكو 607
 ىوس دئاصق عبرأ هيف هل نوكيف .اهيلإ فاضت نأ ىلوأف دئاصق ثالث فسوي نب ىلع
 نب ىيحي ةمجرت ىف انركذ دقو .تاحشوم تس ةرشع ىنب ىف هناويدب تقحلأو .ةزوجرألا
 نظنو .ةئطخم ليطتلا ىلإ اهتبسنف .ىقب نبال اهنأب اهنم ةثالث ىلع اوصن ءامدقلا نأ ىقب
 1 يا هب ا ويدل ا مقر نيتحشوملا نأ انظ
 هلالظ يفت ىذلا وه ذإ ناويدلا قحلم ىف ١١ مقر امهتخأ لثم ىقب نبا ىلإ اضيأ ابسنت
  ىمسي نم حيدم ىف ١7 مقرلا تاذ طقفو هدهد ريغ و هر ققتو ءامدقلا ضن اك

 .هنم :سأبلا .دسألا تبف وأ ليغلا :نيرعلا )١(
 .لاع :كماس عمج :كماوس (') .رقفلا :قالمإلا .ليج :دوط .ةوقلا.

 .رتفم باذك :كفآ .لقعلا فيعض :كوفأم (5) ةقرولا جورخ :قاريإلا :نصغلا :بيضقلا (1)
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 تعاش هيلإ اهتبسن نأ ةصاخو .ىليطتلا ىلإ فاضت نأ نكمي ىتلا ىهف .مساقلا نب فسوي

 .ىرجملا عباسلا نرقلا ىف فوصتملا ”غابصلا نبا اهيف هضراعيل ىتح نيحاشولا نيب

 :لوقي اهيفو

 نايتف مراكملاب كافاو 2 الّس ضرأ تئج نإ
 ناونع مساقلا نب فسويو ١ العلا روطس مه

 سلدنألا دّهم ىذلا ركب ىنأ نب , ريس ةجوز ءاوح ةديسلا اهب حدم ةعيدب ةديصق هلو

 لظو ةيليبشإ فسوي ةالوو 5 نبا وهو .ءنيفشات نب فسويل ةمزاحلا هتدايقو هتلوطبب

  نآرقلا أرقت ةليبن ةلضاف ةديس تناكو لاقي اهيف اماع نيرشعو ةعبس :اًرهد - اهيلع

 ءارعشلاو باتكلا اهيف رضاحت ةيليبشإب ةرامإلا رصق ىف ةودن ال 57 ,رعشلا مظنتو

 اهتودن ىلع ددرتي ناك نممو .تايبألا ضعب دقن ىف كراشتو رعشلا ىف مهراوح ىلإ عمتستو

 حرا نباو ةريصقلا نب ركب ا نابتاكلاو هركذ راملا فسلفتملا بيهو نب كلام

 : هتديصق ىف اهيلع ليطتلا ءانث نمو ا تناكو ءزيزعلا دبع نب دمحم

 يتلا طرا دقم قع رش نمتلك كلم اهّرْنَق ىزاويال ل
 ٌبلط الو َكْرَد فّرَس الو َكَلُم' ْكَمَع الو نيد ,فرت الو ا

 ' ةهفإ 2 مو مث اس < 20 كا 5

 ْ برقاالو درو بصن الو دح مره الو 0 مقس هلو رب

 .«ءارعشلاو ءابدألا ىلع ةضفلاو بهذلا نم قدغت امو اهدوج فصو ىف ىليطتلا ضيفيو

 ةيليبشإ مكاح اهجوز ىلإ ريشي الو ,ةيسنلب هررحم دمحمو ةبطرق ىلاو ىيحي اهتوخإب ديشيو

 ىيطتلا ىمعألا توص لعلو .ةرتف ذنم ىفوت دق ناك هنأ نظلا بلغأو ,ةملكب سلدنألاو

 مهفو ءعساو هضماغ ىف رظنو ,عراب بدأ هل» :ماسب نبا هنع لوقي قحبو ءنآلا انل حضتا

 ردانلاب كلذ ىف ءاج .لالزلا ءاملاك رثنو .لالحلا رحسلاك مظنو ,ىرابي ال نهذو .ىراجي ال

 .«زجوملاو هنم ليوطلا ىف ,زجعملا

 فلكي الو ىديألا لوانتم ىف ةديسلا هذه ءاطعلا ىرقملل ضايرلا راهزأ رظنا )١(

 :ةقشم هلو“ ادع ىلا ا

 درو نأ ىنعي دغلا درول ليللا ىرس :برقلا (؟)



 :2)بيلاغ نب دمحم .ىفاصرلا

 دم لو ريع هي تفل رد دقق :اهنلا ينسف ,ةيسنلب ةفاصر ىف بلاغ نب , دمحم دلو

 ءارعش نم نوكيس هنأب اريشب ةفاصرلا كلت ىف هدلوم ناك امنأكو 57 وأ ناك ذإ

 رظانم - برغملاب هتمجرت ىف ديعس نبا لوقي اك - تناك ذإ اهامجل سلدنألا ىف ةعيبطلا

 راهألاب اهفحو ,ناكم يما هللا اهصخ» :لوقي ةيسنلب ىفو .ةيراج اهايمو' نيتاسبو

 اهرهشأو اهعدبأ نمو حراسمو هزانم الإ ىقلت ال اهتاهج نم تجرخ ثيحو .نانجلاو
 هتأشن هل متت نأ هل بتكي مل هنأ ريغ فهرملا لفطلا أشن ءاحيفلا ةنجلا هذه ىفو .«ةفاصرلا

 ةنماثلا وحن ىف اريغص لازي ال وهو ةقلام ىلإ اهتحرابمل - - ودبي ايف - هوبأ رطضا ذإ ءاهيف

 هتمحرت ىف رابألا نبا لاق امك - رثكي - دعب اميف - هلعج امم .هرمع نم ةعساتلا وأ

 :اهنع لوقي كلذ ىفو ءاهيلع هموظنم رثكأ ,رصقيو اهيلإ نينحلا نم - ةلمكتلاب

 0 ب ينتوأو اًحْيَرَف اهب رق ْ تشو ىتلا ىدالب
 ك1 ان ايلا ىلا نأ قأ ىلا اغلا قير ىف شيلا نيل ىداهب 2م 5 585 ٠ 072 رق 7

 هنقلي هوبأ ذخأ اهيفو .ةقلام ىف عضاوتم شع ىلإ هيبأ عم هركو نم | ريغص لفطلا راطو
 ظفحل باتك ىلإ فالتخالا نم هنكم ام تقولا نم هل حسفو .سبالملا وفر نم هتفرح

 مولع نم دوزتلاو ةيب رعلا ملعتل خويشلا تاقلح ىلإ دعب اميف فالتخالا مث ميركلا نآرقلا
 جرخ هنأ ىوُري ذإ ,ةركبم ةيرعشلا هتكلم تحتفتو .رعشلاو .بدألا نمو فينحلا نيدلا
 نيتيب ةهزنلا كلت ىف لجتراو .ةقلام ىف ةهزن ىلإ ةساردلا ىف هقافر ضعب عم

 ريمأ نمؤملا دبع مدقيو .هئامز رعاش نوكيس هنأ هل أبنتو .قفارملا خيشلا اهب بجعأ
  سلدنألا نادلب نم ءارعشلا ىعدتسيو ,ةرجهلل 001 ةنس سلدنألا ةرايزل نيدحوملا
 ةنيدم ءانبب رمأ انب ّرم امك - نمؤملا دبع ناكو .حتفلا لبج وأ قراط لبج ىف هلابقتسالا
 , وهو ,ىفاصرلا مهنيب نمو .هيف مهحئادم سلدنألا ءارعش هدضتا اهيفو. :ةحفتنم لع
 ' ةيرعاش رّوصت هتحدم وأ هتديصقو .بجعملا بحاص لوقي ابك اعيبر نيرشع زواجتي ال

 ىف اهرشنو هراعشأ سابع ناسحإ .د عمجو 4 برغل: هراعشأو. .قاضرلا ةنحرت قرنا (5)
 ىسنلبلا ىفاصرلا ناويد مساب توريبب ةفاقثلا راد ةطاحاإلاو 786 ص ىشكارملل بجعملاو م

 .هرعشو هتايح نع ةمدقم عم هباتكو 7” مقر رابألا نبال ةلمكتلاو ١/000
 .حانجلا مدقم ىف تاشيرلا ”يئاطلا ةمديوق (؟) ىفناولاو 27/4 ناكلخ نباو ٠4 مقر مداقلا ةفحت



 م.م

 | نمؤملا دبع ضوهنو مهمامإو نيدحوملا يدهم ترموت نبا ةوعد اهيف لثمت دقو ,ةجضان

 .اهنأ ميركلا نآرقلا ىف ءاج ىتلا رانلاك متفلا لبج بناج ىف تبش ران اهنأك هدعب نم اهب ١

 «.دلغل ارات تيدنا أ ا وككما' هلهأل لاقف» ءانيسب نيألا روطلا بناج نم ىسومل تبش

 علاق كيوتل نإ يسوم ا ةلووت اهانأ لف ىده رانلا ىلع دجأ وأ سبقب اهنم مكيتآ

 هلإ ال هللا انأ ىننإ ىحوي امل عمتساف كترتخا انأو: ني رط نسدقلاا اولا هلت كلش

 دشني ىضمو ةميركلا تايألا ىفاصرلا لثمتو # ىركذل ةالصلا مقأو ىدبعاف انأ الإ

 :هلوقب هتديصق احتتفم ا دبع

 رولا تناج مها فديلا ذا تلح ول

 وأ ةوينلا رون نم .مذقلا ةيِضيف

 اهدقومبا . ىَرَقتلا اهمضقي هي لاز ام

 ىلع هنم نوكلا. 3 هللا . ىوط رون

 ] سبق نع ناميإلا .نم تءاضأ ىتح

 رد سو راس نيالا اهدحتب

 روزنلا ةملظ ٠ ولجت ةيادهلا رون
35 )0 

 روجيد ماوق ةرجاه ا

 00 ىدهملا نمز ٠ ا و

 ترموت نبا نيدحوملا مامإ ىدهملا ةوعدا نم لمحب 1 نمؤملا دبعب ىفناصرلا ديشبو

 ىلع قاقزلا نمؤملا دبع روبع فصيو .ةيسلدنألاو ةيبرغملا دالبلا تقّبط ىتلا اهئاوضأو

 عرستو ,ىناصلا ىناوجرألا درولا ءام ىف قرغت اهنأكو اهفذاجب ىديأ نيب / ىذاهتت نفس

 ىف ىفاصرلا عدي سال رولا تبا ىلا اهنأك لاخُيف قاقزلا ىف تارايتلا ةضئاخ

 تمصلا لماع رطاوخلا لاّوِج هنأ ريع اقل تير نإ لوقو .ةقلأتملا اهليلاكأب
 ىلع هنئمطيو اك اهكدو لابجلا رييستو: ةمايقلا موي نع ميكحلا ركذلاب ءاج ايف ريكفتلاو

 ىهنيو .هشيج 0 هتوعد 00 هب ةداشإلا 8 دوعيو تعقل دبع ا مق هدغ

 : 0 ديع نأكو برغم نع سمشلا هل ترخأت ىذلا ب عماق م عش وب ا

 .ديدج | عش وي

 نمؤملا د ع اهربقي نأ قاصرلا .باشلا رظتناو هارب رثكأ اس ةعئار- ةديصقلاو

 دنع راهنلا فصن 97 500 0
 .ةملظلا :روجيدلا .رحلا دادتشا
 .رانلا هب حدقت ىذلا ىلعألا رجحلا :دنزلا (')

 :ىويخحم و وهذع ناثلا .نرتك :طقسلا

 20 .روتسم بوجحم :روفكم (')



8 
 . ةريغص ةيالو هيلع غبسي وأ نيدحوملل ىمسرلا رعاشلا هنأ نلعيف اهردق قح هتيشاحو
 ىلإ اوفز نيذلا نيريثكلا ءارعشلا نم هريغ ةلماعم لموع نأب ءىجوفو ءاهاج وأ .
 ةرفتلا لخا رسختو .تادودعم ريناندب هتديصق ىلع مهلثم ىفوكف ,مهحئادم نمؤملا دبع
 ةعنصب ايفتكم دبألا ىلإ حيدملا ةعنص رجه نأ اممصم ةقلام ىلإ عجرو .هتيهومو هسفن ىلعو
 نب رفعج ىبأ اهرعاش نيبو هنيب ةقادص تدقعناو أتقو ةطانرغ نكسو .سبالملا وكر
 اهمظن هنأك .ةيداع ةديصقب هحدتماف دمحم يشأ حادتما ىف هيلع لأ دئأ قدس كيعف
 .برغملا ىف ةليسملاو ةسانكم راز هنأ ىلع لدي ام هراعشأ ضعب ىفو .رفعج ىبأل ةلماح
 كلذ ىف ءارعشلا ضعب هعجارو ءادحأ حدمي ال نأ ىلع رصم وهو ةقلام ىلإ ةيناث داعو
 :هعجاري هيلإ بتكف .هيلع حلأو

 ارمأ اهب نامزلا ىف اًمَتَح ٌتكردأل ةديصق تعفر ول سانأ لوقي
 اًرحلا مزلت دقف مزلت مل ىه نإو ةيلهاج ع اذه نود نمو

 هنفو هرعش ىلع رحلا رعاشلا ةريغ ءةيرعش ةريغ ىه لب « ,ةيلهاج ةريغ تسيل يىهو
 سوفنلا هابأت اديهز ارجأ الإ كلذ نم هبيصن نوكي ال نأو مكاحلا قلت ىف هرخسي نأ
 نبا ريزو رعاشلا ىشقولا رفعج وبأ هرعش ةعورو هردق فرع نمث نأكو .ةيركلا ةرحلا
 سلدنألا ىقرشو ةيسرمب نيدحوملا ىلع رئاثلا شيندرم نب دعس نب دمحم رهص كشمه
 ,هركشي نأ نم ادب ىفناصرلا ري ملو ,ةسيفن ايادهب هيلإ لسري ذخأف (ه0577 - 047
 :لوقي اهيفو ,2ةعيدب ةديصقب هركشف هاياده 7 ىلاوو

 اللا َرَرْعَأو ُديِدَلا رثك هل ٌلاجرلا ضرع اذإ لجر
 '"ادقلا قسانتي امك هز مهب ٌءالعلا مج رشعم نم
 1 .ةيرستلا .نلإ .ب وهي ءاثاألا قاف امناكو
 ديس هللا :رعبلا ريغ ىلع مانملا مهديلو ىريف

 دعرلا لَجلَجو مامغلا لطه هعضوم كنع بهذي تاهيه
 كلذ عم وهو .هنيبج قرعب اهنم هبسكي امو وفرلا ةعانصب اعناق ةقلاب ىفناصرلا لظو

 هقافر ضعب عم رمخلاو وهللا سلاجم ضعب ىفو ةعيبطلا ىف نكلو حيدملا ىف ال رعشلا مظني
 مكاح ةحدمب هرعش لدتَبف وأ ةديصقب ادحأ عجتني نأ هسفن ىلع امرحم هئاقدصأو

 .عطاسلا 2 .ريظنلا :دنلا )١(
 بكوكلاو مجنلا : رهزا عمج رهز .أشن : مجن )03



 ؟.ا/

 ىف وهو 011 ةنس ىفوت نأ ىلإ ءانبأ الو ةرسأ هل نكي مل ىلاتلابو جوزتي لو .اهقحتسي ال

 سانلا ىدياي نودم رابألا نبا لوقي 1 - هرعشو .ه رمح نم نيثالثلاو ةسداسلا وحن

 .هيف سفانتم

 "!كرْمَر نبا

 1107 ةنلس ةطانرخ قى قيزاببلا ىحيددلو دبع نب قشور نب هدفنا يح وبأ ىه

 نم ليلق ريغ اهب اهتايح ةعضاوتم ةرسأ ىهو ءسلدنألا ىقرش نم اهيلإ ترجاه ةرسأل

 باهشلاك اليئض أشن هنإ هنع خرؤملا رمحألا نبا لوقيو ءادادح هوبأ ناك ذإ .,فظشلا

 خويشلا تاقلح ىلإ - هبارتأ لثم - فلتخي ذخأو ءاعيرس ميركلا نآرقلا ظفحو .دقوتي

 ىقو .بل نب ديعس ابأ هقفلا ىف هخويش نم نوركذيو .مهتارضاحمو مهفراعم نم لبني

 ىفو ىواوزلا روصنم ىلع ابأ لوصألا ىو جاحلا نبا تاكربلا ابأ ىوبنلا ثيدحلا

 فيرشلاو راخفلا نب هللا دبع ابأ ةيبرعلا ىفو قوزرم نب هللا دبع ابأ فوصتلا

 بيطخلا نيا رعشلاو بدألا ىفو مزاح ةروصقم حراش دمحأ نب دمحم مساقلا ابأ ىطانرغلا

 ةرامإلا نيواودب هقحلأاف هب ىنعو ,هتعينصو هجيرخو هذيملت وهف ءروهشملا ةرامإلا ريزو

 ةرامإ نع هلاب ىنغلا سماخلا دمحم ناطلسلا علخ نيح هارنو .انسح ابتار هل لفكو

 لثم هافنم ىف هب قحتلي ىنيرملا ماس ىبأ ىلإ أجتلاو برغملا ىلإ ىفنو 71١ ةنس سلدنالا

 ةرماؤملا ربدم ليعامسإ ديلولا ىبأ هيخأ عم نواعتلا اوضفر نمت هريغو بيطخلا نبا هذاتسأ

 جوز هب كتفو ماعلا راد ام ناعرس ذإ ,ةرامإلا ىلع هئاليتساب ليعابسإ أنه لو .هدض

 ابقل دختاو دمحم هللا دبع ويأ وهو مكحلا ناجل وص ىلع ىلوتساو هتمومع ءانبا نم هتقيقش

 ىلإ هللاب ىنغلا سماخلا دمحم داعو هرودب لتقف ءاعيرس فورظلا تروطتو .هتلاب بلاغلا هل .

 نب نيدلا ناسل هريزو داع امك كرمز نبا هعم داغو 77 ةنس ىلوألا ىدامج ىف هترامإ

 هركشو هدمحو هل هءالو دئاصقو لئاسر ىف امئاد هذاتسأل ددري كرمز نبا ىرنو ,بيطخلا

 ةتاحيشومو. هراغشأو كارقت نبا ةمحر ت ىف رظنا )١(

 ءارعش ىف ةنماكلا ةبيتكلاو ١5 - ٠/؟ ةطاحإلا
 قكبنتلل جاهتبالا لينو 585 ص ةنماثلا ةئاملا
 لح نميف سابتقالا ةوذجو 18١ ص (ساف عبط)
 (سراف عبط) ىضاقلا نبال ساف ةنيدمب مالعألا ف
 6١7/4 رجح نبال ةنماكلا رردلاو 184 ص
 (.ه١485-١٠4845) ثلاثلا فسوي ناطلسلا هصخو

 "نبا مالك نم كردملاو ةيقبلا هاس مخض باتكب

 هنع لقنف .ءباتكلا اذه ىلع ىرقملا علطاو ءكرمز

 راهزا هباتك نم ىفاثلا .ءزحلاب هل ةيفاض ةمح رت

 ىلإ 7 ةحفص نم ءزجلا اذه ىف لغشت ىهو ضايرلا
 هراعشأ نم ريثكو هتريس ىلع لمتشتو ٠١1 ةحفص

 .هتاحش ومو



 ل

 - بيطخلا نبا ىلإ ىمارتي ذإ 777 ةنس ىتح ءاخر ريست مايألا لظتو .هيلع هب معنأ ام ىلع
 ظ لتحيو ناسملتب ز زيؤعلا دبع ىنيرملا ن ناطلسلا ىلإ ةأجف رفيف هيلع ءاضقلل سدت ةزهاؤم نأ
 ىلإ هللاب ىنغلا لسريو .هللاب ىنغلا ناطلسلل لوألا ريزولا حبصيف .هبصنم كرمز نبا
 هس بيلا نبا هس ماستيل ةطانخبةعاملا ىضاق ىهابلا نسحلا ايأ رمان 'اطلسلا
 ناطلسلا هنم بيطخلا نبا ىمح ذإ .هتمهم ىف ىضاقلا ق قفخأو .ةقدنزلاو داحلالا ةمهتب
 0 ل د
 ٠7/1 ةنس ىف هيلع ضبقي اريخأو :بيطخلا نبا ىلع ضبقلل هللاب ىنغلا ىعاسم تددجتو
 ميدقلا ه هذيملت هب فنعيو اهمامأ لثمو كرمز نبا ةسايرب هتمكاحمل ةنجل ةطانرغ نم مدقتو
 ىف هناسل ىلع تدرو ةيفوص تارابعل داحلالاو ةقدنزلاب هل امهتم ةمكاحملا ىف هتعينصو
 بهايغ ىف هب جو .هخيبوت ىف لسرتسيو «فيرشلا 0 فيرعتلا ةضور» :هباتك
 هنفد لبق هربق ىلع رانلا هيف تلعشأو هلتق ة نم هيلإ 0 ىلايللا ىدحإبو ,نوجسلا

 نبأ معنو . .امثآ اديك هل َترْبُد ةفئاز ةمهتل هيلع افوسأم بارتلا يزور و فت رش خدوش
 ىتح ةرامإلا نوئشل ربدملا اهيف حبصأ ةيلاوتم اماع نيرشع هللاب ىنغلا ةرازوب كرمز
 دقع ىف هل ضوف هنأو كولملا ىلإ هّللاب ىتغلل ةقفوملا هتارافس خرؤملا رمحألا نبا ىوريل

 هنإ لاقيو .لاغتربلاو اينابسإ كولمو برغملا كولم نيب ىأ نيتودعل اب كولملا نيب جلسلا ظ
 فسوي هنبا هفلخيو /97” ةنس هللاب ىنغلا ىفوتيو .تارم عست ىراصنلا عم حلصلا ىف هضوف
 هتيرح فصنو ماع وحن دعب هيلإ ٌدريو نوجسلا بهايغ ىلإ قلاح نم هب ىوهيف ىناثلا
 هناكم ىلويو هلزعيف عباسلا دمحم هنبأ هفلخيو ىفوتي ةليلق مايا دعبو .هبصنم ىلإ هديعيو
 هيلع ن ب ير ب يري .مصاع نب دمحم
 ظ .هل نينبابو هب مابخصب هراد

 بيطخلا نبا هذاتسأ لضفل هدوحجو كرمز نبا ةيقالخأ نع رظنلا انيضغأ اذإو
 اهيف لزني هاندجو اهّؤرقن هتاحشومو هرعش ىلإ انعجرو ةلئاز ةيويند برآمل هيلع ىنجقلاو
 ىف ثلاثلا فسوي ناطلسلا ركديو ,مهروصع فلتخم ىف سلدنألا ءارعش نم الع الزنم
 هللاب ىنغلا ناطلسلا هدج مدخ هنأ «كرمز نبا مالك نم كردملاو ةيقبلا »:فلاسلا هباتك
 تا كلت ىف ه هدشنأ دو ندا 0 ما ةثالث 06-5 كنيس ب

 ناتك نع ئابررلا واهزأ 0 دشنيو بأ اي ل ]



0 
 0 ةعوطقم نيثالث وحلو ةليوط ةسمخمو ةهديصق نبي رشع نم برغي ام « كردملاو ةيقبلا»

 هديصق ىاووسو تمعن لَو بيطنخلا نبا حيدم ف ةددعتم تاعوطقم ىوس هللاب ىنغلا 0

 مم ناطلسلا ةيازد قاقلاا يسوي. ناطلسلل :دئاضق نم ءلفقو: ضررا لاس: نأ خيدم قا
 هحئادم مهأ نمو .ىطانرغلا فيرشلا هذاتسأ ىف ةيثرمو هللاب ىنغلا ىف ثارم ثالث ىوسو

 ةيناث لغش عيدب لزغب اهلهتسا اتيب نيسمخو ةئام وحن ىلإ تدتما ةيئاي هتلاب ىنغلل

 اهووضو اهعفن معي سمشلا هنإ الئاق هللاب ىنغلا حيدم ىلإ هنم ,جرخو ءاتيب نيرشعو

 نوضغ .قوري .ئذلا لسابلاو امئاد ةافعلا ىلع لطهي ىذلا ثيغلاو ديعبلاو بيرقلا

 وا ها روصق ف هينابم فصو ىف ا مث .ةيناقلا ءادعألا ءامد ىشطعلا حامرلا

 ] 2 :لوقي ءاهفراخزو اهتاعيصرتو شوقنلا ةعورب

 نامل دربنا كح نع كو | هلإف ليمجلا ٠ كاس هلو

 ايقار مساونلا يلتعم هك ةذيعم ايرثلا 55 هل تيبب

 ايراوج ءامسلا | قفا ىف كت ملو هب تبث ول ٌرْهْزلا موجنلا ىوهتو

 سا داسحلا نويع نم ةميمتو هل ةذوع ايرلا ةمجن كرمز نبا لعج دقو

 نم هيف عفدني امل ءسائلا اهحورتسي ىتلا ةيقرلا هنأك هيف ليلعلا ميسنلا لعجو .هعافتراو
 كرمز نبا ىضميو .وجلا فيطلتل فرغلا عيمجب , طئاوحلتا ىف ةتبثم تاونق ىف ىرحجت :هايم

 ةروفان هب رمرملا نم ريبك ضوح نم سوشي امو هللاب ىنغلا هداش ىذلا وهبلا روصيف

 نبا رمتسيو ءاهب طيحت ةكرب ىلإ اههاوفأ نم هايملا جت ادسأ رشع انثا اهلمحي ةيرمرم
 :الئاق ةروفانلاو عئارلا وهبلا اذهو رهابلا ىنبملا هفصو ىف كرمز

 ايفان. :ءافسلا قافآ رصتلا هك ادغ دقو. ءاهبلا زاح دق وهبلا هب
 ايجاد ناك ام ءايلطلا تمس للف  ةيوق فش كفا دجملا رلا هب

 ايناوغلا نايقلا ناحلأ عجارت اهنانع عوطأ وهبلا يف مقا
 يمرون ٍناَمِجلا 0 لج * "ترد ل وجلا ىف تلع ام.
 "!ايفاص ضيبأ نسحلا ىف اهلثم ادغ رهاوج نيب حان نيج ترد
 505 ناك امهنم يَ ردا ملف دماجب نويعلل راج هان 1

 ,ريخألا تيبلا ةصاخور 55 ريوصت ةريخألا ةفيوألا تايبألا ف ةروفانلل هريوصتو

 ةضفلا :نيجللا (؟) ولولا رثانتم :ناحلا ضفرم )١(



"١ 
 ىف اب ديشيو ءضايبلا ةعصانلا رمرملا رهاوج وأ ءاملا نيجل لئاسلا امهبأ ىردي دعي م ذإ

 شرعلا ةعاق وأ ءارفسلا ةعاق ىلإ تفتليو .هتدمعأ عصرت ةعيدب فراخز نم وهبلا

 :دشنيو ءامسلا ىف دعصملا شرابق جرب نم اهولعي امو ةجيهبلا

 "لايئاع رّسحأ فْرَطلا اهادم دري ةلاطم ريغ ٌّرجلا ىف ةحماطو
 ايجانم ءامسلا ردي اهل ونديو ,حفاصم نك ًءازوجلا اهل ٌّدمت
 ايهانتملا ىدملا اهنم تزواج نأو  العلاب ٌبْهَشلا ثتاق نأ :تفيعألو

 ةديصقلا سفن نم اهريغ اهعمو مويلا ىلإ وهبلا عصرت لازت ال اعيمج ةفلاسلا تايبألاو

 نبا روصيو .هب ةلصتملا جارس ىنب ةعاقو وهبلا ناطيحو ةروفانلا تافاح ىلع تدتما

 نيتاسبلا بئاجع نم ىهو .رصقلا لخدم ىف ةمئاقلا فيرعلا ةنج ةديصقلا سفن ىف كرمز

 ىذلا جيهبلا سرعلا لمكت امنأك لب رصقلا ةنيز لمكت امنأكو ءايندلا ىف ضايرلاو

 .هلهأ نودب راهن ليل هيف امئاق لازي ال

 حيدم ىف اهادحإو .هللاب ىنغلا حيدم ىف اهرثكأ ةحشوم ةرشع سمخ كرمز نبالو

 اهيف ركذي ةيحبص تاحشوم هل ترهتشاو .طيسبلا علخم نم اهروهمجو .ِلك لوسرلا

 ذنم برعلا دنع لب هلبق نييسلدنألا دنع حضاو لصأ كلذلو ,حابصلا ىف هتبحاص عادو

 بير نوذدب كرمز نبا دعيو ,لزغلا نع انثيدح ىف كلذل صضرعنسو ةعيبر ىبأ نب رمع

 .نيعدبملا نييسلدنألا ءارعشلا َّرخآ

 ءاجطلاو رخفلا ءارعش

 ظ رخفلا ءارعش (أ)

  لظ دقو .ميدق نم - حدملا لثم - هتقفار ىتلا ىبرعلا رعشلا ضارغأ نم رخفلا

 ةيدرفلا ةيقلخلا مهتيل اثم امئاد هيف رنيدسح ةيمالسإإلا روصعلا لاوط هب نونعتي .ءارعشلا

 هتاييضع نوقشت 5 ةعيفزلا ميشلا نم كلذ ريغو ةماركلاو ةزعلاو ةءورملاو ءافولا نم

 هقوسي ام لوأو .مهءادعأ اهب نوقحسي ىلا ةيب رح ا مهتعاجشو فسابو ةيموقلاو ةيلبقلا |

 نرقلا ذدنم اهماكحو ةيومألا ةرسألا ىلإ هنوفيضي سلدنألا ىف رخفلا راعشأ نم ةاورلا

 .اليلك :رسحأ )١(
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 ىذلا (ه180١1-5) ىضبرلا مكحلا ناسل ىلع ةصاخو ىرجهلا ىاثلا استطاع 

 ام ,ةيطرقب ىبونجلا ضَيّرلا لهأ ةروث ىلع امريم ءاضق ىضقي نأ هدلجو هئاضمو همزحب
 :''"ةعقولا كلت دعب اجهتيم دشني هلعج

 00 تمأل اثق اًققار فيسلاب ضرألا َعودُص ّتْيأَ
 "'اعراد . ٍفيسلا - ىضنتسم اهُردابأ ةرغث مويلا اهب له ىروغث لئاسف

 تيارا ديبهلا نايرش فاحقأك  امجاَمَج ءاضفلا ضرألا ىلع ةفاشو
 هذ

 اعراق فيسلاب تنك ىنأ» ٍناوب مهعارق ىف نكأ مل ىنأ كيب

 نع لكني ال هنأو لاتقلا ىف هشأج ةطابر اهيف روصي ىرخأ تايبأ تايبألا كلت عمو
 000 يو

 ف نيكولا دبع هب جزيف .بورحلا ازرع هر ضرألا 5 هنأو هريغو هتيب

 .هتي رح هيلإ دريو هنع وفعي مث نوجسلا بهايغ

 ىراصنلاو ةملاسملاو نيدلوملا نيب ةلئاه ةنتف نارين نأ فيك لوألا لصفلا ىف انب مو

 دهع رخاوأل سلدنألاب ةريثك حاون ىف دقتت تذخأ ةيناث ةهج نم برعلا نيبو ةهج نم
 رمع ةقلام ىحاون ىف اهداقو (ه ٠٠١" - ؟170) هللا دبع ريمألا دهعل تلظو .دمحم ريمألا

 ررش ةنتفلا هذه نم ريطي ذخأو ىقيلجلا نمحر لا دبع سويلطب ىحاون ىفو نوصفح نبا

 هب كتفو ةلاقص نب ىيحي اهيف برعلا داقو .هللا دبع نيمآلا :دهع لئاوأ ىف ةزيبلا ىلإ ريثك

 نب ديعس نميألا هاو .ىسيقلا ىبراحملا نودمح نب راوس مهداقف ءىراصنلاو نودلوملا

 نبال اًرأث نيدلوملاو ىراصنلا عومج راوس عقاوو ءاديجن ارعاشو اسراف ناكو ىدوج

 ارخافم ىدوج نب ديعس ةعقولا ةديع قو هووع انألا | ةطيس تلو 11/5 ةقي الاثم

 ىف راوس ىلإ نوعمجتي ةيرو نايَح قروك نم برعلا نم نو ريثك ذخأو ءاددهمو ادعوتم

 نيتئفلا نيب تبشنو .نوصفح نب رمعب ىراصنلاو نودلوملا ذال انيب .ةطانرغ نصح

 ةديصق اهيف ىدوج نب ديعسلو .ةريبلإ لهأ نم نودلوملاو ىراصنلا اهيف رحدنأ ةكرعم

 عرد اسبال :اعراد .هرهاش :فيسلا ىضنتسم (؟) .6غ/١ برغملا )١(

 00 برحلا «نيرئاثلا تاقاقشنا ضرالا عودصب دصقي (؟)

 :لظتحلا ::ديبلا - :نسوءر: :فاحقأ -(4) جارفنالاو عدصلا :بعشلاو .حلصأو مأل :بأرو

 .ةحضاو ةراعتسالاو .نيليج نيب
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 .ةنس هب اوكتفف راوس نم ةّرغ ىراصنلاو ةملاسملاو نيدلوملل اهدعب تناحو ,ةبهتلم ةيسامح
 مهموصخب اهيف لزنأ تاونس عبس مهداقف ءىدوج نب ديعس مهيلع برعلا رمأو

 رخافيو برعلا اهيف ضرحي ةريثك راعشا هلو 5/85 ةنس ةليغ لتق نا ىلإ ريك مئاره

 ةنتفلا هده ةيب رح ا كراعملا عم تعلدناو .ليلق اع ةمج رعب هصخنسو ,هتعاجشو ةلعانب

 نيدلوملل رعاش نيب ديعولاو ديدهتلاب ظتكي ريتك ىسامح رعش اهيف ملظن !ةيرعش ةكرعم

 ىدحإ ىف بعل لوق نمو .,ةهْزخ ىني دسأ نم قرافم "نب ديعس نب دمحم ىدسألا

 : ةطان رغب مهعومجو برعلا نم نوي هدئاصق

 اء ناعزلا حايّرلا اهيهاقُسلا ىراجت  -ٌعِقالَي ٌرافق مهنم مهزانم

 ,هلوقل اضقان ىدسألا هيلع درف ءادصح مهدصخت ةريبم عئاقوب برعلا 15 ىصضصمو

 ظ 2 :لوقي روبثلاو ليولاب هتعامجلو هل ادعوتم اردنم

 ظ عنام يضل نم نصح انتل ةقالتباالا ”ةروسعم, '"انلزافن
 عارم ا اهل بيشت ٍعقوب ايف ”ايدن 0

 كانو لسنا ل3 ووهتم و ,ةبطرق ىف هللا دبع ريمألاب ا
 ظ : هلوقب اهلهتسا ةيسامح ةديصق بورحلاو عئاقولا

 لذألا ٌمهزع نك عزعزو اولذو مهتانق تفصقنا دق
28 2 

 نم مهعومجب برعلا هلزني اب اهيف هموقو وه هريعي ةليوط ةديصقب ىدسالا هضقانو

 :ارخافم هلوق ٠ نسو 0 كفسو ليتقت

3 [ 1 ْ ' 2 
 لحيامف وهلالا ديياتب انيلع دوقعم رضنلا ٌءاول

 ريمألا عاطتساو ,مهموصخ دض عمجتلا ىلع برعلا هيف ضّرحي ريثك رعش ىدسأللو

 رصانلا هديفح هفلخ اذإ ىتح ةريبلإ ةروك ىف نيتمصاختملا نيتئفلا نيب حلصي نأ هللا دبع
 .لهأل تداع كلذبو .سلدنألا ءاحنأ لك ىف ةيسنجلا ةيبصعلا هذه ىريثم ىلع ىضق'
 ظ :ةيدل ومو: ةملابسو :ابرع .قيتدعيو ,سلدنالا

 .بارتلا :افسلا .ةرفقم :عقالب (5) >< نبال سبتقملا ةكرعملا هذه راعشأ ىف رظنا )١(
 ظ .هللا دبع ريمألاب صاخلا هزجلا نايح
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 ..نمطاتلا اانا (ىا مود ضال نع هسا قهر ا تورط سو
 درف و وحسم و دق همست اباتك هيلإ 1-5 (ه81 5 5510) رصم بحاض رصنتسملاب بقلملا ْ

 :كانبجأل كاتفرع ولو انتوجهف انتفرع كنإف دعب امأ»:ىناورملا رصنتسملا هيلع

 .رئاوذلا ةتيلع .ترادوأ لاحلا اني. ٠ :تلّديَت فيك :ناورم " ىتب :اتسلأ
 ؛ . « رياثملا - هيلإ تزتهاو ايضا : لليخ ”انه ولولا هلك كذإ

 ةدرفتسو هكئابأبو هسفنب هيف رختفي ريثك رعش رساع أ ن دوما يع ف ةرجسلا

 ظ 0: 0 بأ نب روصنمللو .ةملكب

 را ميدقلا ل تل الاس ىلاوعلاب ىلاعملا انعفر

 ناك نإو ىراصتلا َْق 0 نيسمخو اني هل | هذ لاقيد ؛ 1 ريش ا 8 ا

 :اديهش را هتاوزغ نعو

 36 ممجلا ةادغ فافعلابو هلماخ ولا موي ٌرخفي  ملعلاب
 ناسنإ طق ىملحي | 585 3 ةثداح ْرْمَغ ياك نال م

 اجا يكل ركاب ون رض ار ودموع لعد راا 401 هع

 هدي هيجارابلا يللا لف عراخلا اناس يول لو تيدا ,قحلا ريغب هوفي الو

 ٠ م و هقيدص لوقيو 9-5 ةقالطو رشبلا عم لب تقرا

 برغلا نعال نأ. يك نكلو ةرينم مولعلا وج ىف سمشلا انأ

 بهنلا هيت ع تاونات دجل 3 0 بناج نم 3 3

 0 ع نك وتعب - قيق نيهش وبا قار 1 قتلا قب ةياورلا دلك 55 0(
 0 ١77. ص (ةرهاقلا ا تقلل (5)
 .١١ا"/١ ةريخذلا (0) 2. ةليبق : 0 حتفب رفاعمو .حامرلا :ىلاوعلا ()

 .ةيني ىهو رماع ىبأ نبا
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 تءاضأ دقف .برغملا نم هسمش عولط هيعي مو مولعلا ىف ةرينم اًسمش ناك - اقح وهو

 لصفلا ىف اثيدح هل درفنسو .مويلا ىلإ اههنيب ام ءىضت لازت الو .قرشملا نيبو هنيب ام
 .ريخألا

 دحم نم هوققح امب نورختفي .رخفلا راعشأ فئاوطلا ءارمأ ةنسلأ ىلع رثاكتتو

 ,مهريبدتو مهتسايس نسحو مهتارامإل مهتيامحو مهتعاجشو مهسأيو ضايفلا مهمركبو
 :''"لهيليبشإ بحاص دابع دضتعملا لوق نمو

 مارض رش ءادعألا نيف دقوأو ماقم ريح مايألا ىلع موقأ

 ىمامج ليمجلا ركذلا ىف : ناك ولو ىتجهم دماحملا بسك ىف قفنأو

 ىماهسب العلا لك ىف برضأو ايلول َىسْفن ىايند نم غلبأو

 ءالؤه نيب نم صخنسو .ىامألاو ىلاعملا نم ديري ام لك هسفنل اققحم ىنمتي ام لك هايند

 سوفن ىف مهدعب هنيعم ضيغي رخفلا نأك رعشنو .ةملكب ليذه نب كلملا دبع ءارمألا
 ىنادملا ىحضأ نب ىلع "'لوق لثم نم ةيقب كلذ نم تيقب هنأ ريغ نييسلدنألا
 :ةرجهلل 014٠ ةنس ىفوتملا ىطانرغلا

 .نيلدسلا ردع دهن: انلطعأ :فيح سدنجلا مالظ ىف ةلهألا نحن
 ,سفنألا رعب بهذي ملف اًملظ انّرعب نوئخلا ُرْهّدلا بهذي نإ

 اهنم لانت نأ نود نمزلا نحم اوت اهنع قلزنت ةدلص ةزيزع سفن ةوق ناروصي ناتيبلاو

 رقش ةريزجب هسأر طقسم ىف هل قافربو هسفنب اهيف رختفي ةديصق ةجافخ نبالو .لين ىأ

 مهب نيلزنم مهئادعأ ىلإ ةلجحملا مهليخب ءامدلا ضوخو لاضنلاو ةدجنلاو سأبلل نوشيعي

 .'"!'لوقي اهيفو ء.رذت الو ىقبت ال ىتلا توملا قعاوص

 نزلا نيم رازشلا .ناطءافك سابو دَمْعلا نم ماسُحلا 0
 درو نم ةنسألا هيغ الو ٌرادت فالس ,عيجنلا ديغ انو. . اوفاست
 دجملا ٌةَدِل ىذدنلا برت العلا ندخل مهتانق ردص تسل نأ ,ىلع ,ىنإو
 دكراا للخلا ىف : رمحلا ايانملا ىقلأف اهّسيي عقلا ىف يضخت ايلا ضوخأ

 فراعملا ةأشنم عبط) ةجافخ نبا ناويد (') 22/9 .(نسؤما د: .قيفحت) .ءارعسلا :ةلحخلا (5)
 ْ 52١. ص (ةيردنكسالاب .8/9١٠؟ برغم (؟)
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 ىف ةجافخ نبا ةداع ىلع - .روصلا اهيف رثاكتتو .ةبهتلم ةساحب جهوتت ديعتلاو
 او.ءارامقو انساب, راثلا نارك نعساللو .ءاضم فيسلا هع .ةولفل ل ةقافرف
 ءادعألا نم اهنوكفسي ىتلا ءامدلا عيجن اهيف مهرمخو مهتفالس نأكل ىتح ايانملا قس

 درف وه لب :مهردص سيل هنإ - اعضاوت - لوقيو .مهب ةكتافلا ةنسألا ىوس مه درو الو

 ضوخيل هنإو .دجملل ديلوو مركلاو ىدنلل قيفرو العلل ىقيدصو ندخ هنإ لوقيو مهعم

 للحلا باصأ امك ةرضنلا نم ليلق ريغب ابظلا رابغلا وأ عقنلا باصأ دقو برحلا مهعم

 ايانملا مهيلإ |محتقم .ءادعألا ىلإ - مهلثم - عفدني وهو ,ةردكلا نم ليلق ريغب بايثلاو

 ظ .اقحس مهقحست ىتلا رمحلا

 "وتب نب طخ رباع ولأ ىتطاشلا تينظلا ل وقر .رهقت 00 ىلا ةيئافلا حولا هذي
 ظ :081/ ةنس رخآ ىف ىفوتملا

 ,لقتنُم ريغ لظب تعمس لهف ِهّيلقت ىف ىنامز ٍداصُأ ىِنْعَد
 لقطلا عم اقارشإ دادزي ربل اك انستنفا .تهنر امهَج حار املكو
 .ليغلل ليلا ىف هنمكم يللا ٍةثداحل ىقارطإ كنَعو ري الو
 لجخ نم فيسلا حفص ٌرمحا الو هيف ١ روح نما تلا فطع- .نطانأمو

 لطلاب. .ىلظلا دب رع .لهز .ىيقاقلع نم لطم نار
 تعمس لهو ,ىعم دئادنحاو ىف هتابلقت ف هضراغاو نامزلا ىداصأ ىنعد لوقي وهو

 دادزي ردبلاك امستبم لظأسف هجولا ٌرهفكم لإ رظنو ىل مهجت امههمو .هناكم ىف تباث لظب
 قارطإ هنإف ةملم ةثداح ءازإ اقرطم ىنتيأر اذإو ,ىجادلا مالظلا وأ لفطلا عم اقارشإ

 نإ ىتحو .قدارإ ىنثت نلف ثادحأ نم ىنبصي امهمو .هتسيرف ىلع بوثولل هليغ ىف ثيللا

 ىلع ليست فيسلاك اذفان اعطاق لظأسوءءاضملا ديدش حمرلا دح ىنثت وهف ىنثنت اهنأ ْنَظ

 حامرلاب ىلحتت نأ نم مظعأل ىممه نإو .لجخلا ةرمح ال ,رفظلا ةرمح ءارمحلا هتحفص
 درجت ىلحلا كلت نم ةدرجم اهنإو حمر ىأ نم ىضمأو فيس ىأ نم دحأ ىهف .فويسلاو ظ

 هتيصخشو هتءورب بجع هلثاي ال بجعو وهز هدعب ام وهز وهو .لامجلا عئار ىبظلا ديج

 ] .هتلوجرو

 تناكو .ةثيدحلاو ةميدقلا مولعلا ىف عرابلا ىطانرغلا ىدزألا كلام نب لهسب ىقتلنو

 عا ةدي رخلاو ١ ص قي نبأ ةمحرت ىف رظناو مارا برغم )١(
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 و سو يي ساس ا للا

 ودا شو اهيلإ داعف دوه نبا تام

92 ًَ 

 معيطلا مرك نم سفنلا هتقزر امو ىتمهو ىمرحو ىمرع نم َىنإو
 عبسلا اهبكاوك ىف اًرون تبتتف هتامس. ةءافسلا ولعت بضم“ .ىفل

 "!ىعرد ىل ٍقّرمت ىك ىلايللا فورُص ثبلجأو ليمجلا ربصلاب ٌتعّردت
 "'ىع رف ترصم الو ىلصأ تتح الو ىدي تضبق الو ىبلق تاآلمانف
 '"!ىعَرد اهل قيضيال ىن َتفَحَز نإو  ىمف اهب هوفيال ىل تضرع نإف

 طبار لظ لب .ةنحم نم هب لزن امل رسكنت مل ةريبك اًسفن تناك - اقح - لهس سفنو 5 2 :
 راملا ٌّىّرِج '"”نبالو 17 ةنس هتافو ىلإ هموهو.رهدلا فورص مامأ سفنلا ٌىوق شأجلا
 | :9780 ةئس ىقوتملا هركذ

 ٍنيزحلا بلق اهنشح  ىلسيف ودب نسبا 0 نم 0
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 انبسحو .ريثك - ةقراشملا دنع اك - مهدنع وهو .مهراعشأب نييسلدنألا رخفل ضرعن

 .ثلاثلا فس ويو ليده نب كلملا ديبعو

)3 
 يدنسلا ىدوج نبا ديعس

 رفسلا ةيقب) ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلا )١(
 "٠١ ص (سابع ناسحإ .د قيقحت - عبارلا

 راصتخاو ٠٠٠١ مقر ةلمكتلا هتمجرت ىف عجارو

 +. ص ىلعملا حدقلا
 نع ةيانك ءابخصو ةبلج تثدحا :تبلجا (؟)
 اهرثاكت

 فورص نأ نع ةيانك .هترسك :ىعرف ترصه ()
 هته: لاثث نأ" نود هنع .تحادنا .لايللا

 .185/79 ضايرلا راهزأ (0)

 :سبتقملا ىدوج نب ديعس ةمحرت ىف رظنا (1)
 (سرهفلا عجار) هللا دبع ريمألاب صاخلا ءزجلا
 ةلخلاو 3 نص ةيقبلاو ١ نع :يديمملاو
 ىف اضيأو اهدعب امو ١604/١ رابألا نبال ءاريسلا

 برغملاو هتمج رتل ةقباسلا نودمح نب راوس همجرت
 "0 ص بيطخلا نبال مالعألا لابععأو /؟
 آ .570/6 ةطدحالاو
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 - طايسأ نب :ىدوج برقألا هدج َلو :ةالولا دهع ىف سلدنألا ىلإ نيلخإدلا قشمد
 ظ بهم 0 ت29 يقيرلا مكحلا ريمألل ةلطدرقلا 20 هيا ل

 ”نيعرانملا ةريلا يرعب نيمأ :قواحلا نويت نب راوي دح لزلق اذنم انركذ كك 2 ديعيف
 لوأل اهب ةيبصعلا ةنتفلا بوشن مايأ ةروكلا كلت لهأ نم ىراصنلاو ةملاسملاو نيدلوملل

 _ ىف برعلا هل تنادو هكلمف ةطانرغ نصح ىلإ هباحصأب راوس زيحتو .هللا دبع ريمألا دهع

 هتكرح ىف هل دعاسم مهأ - اًرعاش ناكو - ىدوج نب .ديعس ذختاو ءاحئألا كلت .

 ىف هلبق برعلا ميعز رأت دخان ذا لاو عاطتسا فيك انب رمو :ةقيشيو قو هيدا روب ةنع اهيشنا

 .فالأ ةعبس لاقي ايف مهنم لتق ذإ ؛ةلاقص نب ىبحي : مهباحصأو نيدلوملا عم ةعزانملا كلت

 : ادعم هرعش نم ظاوشب دئنيح مهيمري ىدوج نبأ ىرنو

 دينو قرام لك ٌمكنم اهتقف انِرَأَتِي انبلط دق

 .دودرملابي هلإلا 0 0 نإ اير  ىيحيب مكانلتق 1

 دورو 00 توملل 0 ىل | تح 0-0 اهنوغبت اولا

 هاوقتو كك هدوجو هتعاجشب ديشيو ءاردغ ةلاقص نب ىيحي اولتق مهنإ لوقو

 ةملاسملا نم مهديؤي نمو نودلوملا دشعو :ناربالا ءادهشلا ءازج هيزجي نأ هللا وعديو

 مهنم برعلا فويس دصحتو رئاودلا مهيلع رودتف ,ةطانرغ نومجاهيو مهعوم ىراصنلاو

 ] ا ..ةبهتلم ةديصقب مهيمريو ءافلأ رشع ىنثا

 ا" لماوُعلا تحت . ماهلا بار دج ةٌرِجَقْسُم ؛ ةموملم انل ىتيقل

 "”لجانملل ْثَعَنيأ ,عدز اصح  مكعمج ٌدَصْحَت دنهلا فويس تّلظو

 ةريلا يف اقكوم اًريسأ داقُي -ِدفَصُم ناع ريغ كك

 8 ا 000 نم ودعي ضرألا هب تقياضن دك ٌبراه 3 رخأو

 0 اطيل“ 0 مهنع دودي لظو 50 ىدوجح نب ديعس ا ف ها بععلا

 )١( عوراا دصخل اذإ لتقلا رحتسا نم ةرحتسم .ةبيتك :ةموملم ]

 .لالغألاب ديقم :دفصم .ريسأ :ناع () حامرلا :لماوعلا .سوءرلا :ماطلا .دتشا 2 !
  (0.سواسو : لبالب .قيص :ىوج .رفي :ودعي (غ) .اهعطقو اهداصح ناح : تغنبا .عطقت .: دصحت .

 ةلأآ : لخنم عمج : لجانملا .هفاطق ناح :رمثلا عنيأو
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 :تيبلا

 ا"اييِعَص ٍرْهَظ قوف ٍديصَح لثمك اوردوغ مث ةعاسالإ ناكامو
 نمم ناسرفلا نم هباحصأ ضعب وأ نودمح نب راوس اهب ىثر امبرو لطب ىف ةيثرم هلو

 ' اهبوشي هنإ رابألا نبا لوقيو ,ةيلزغ راعشأ ضعب اضيأ هلو ,بورحلا كلت ىف مهفتح اوقل
 ناجيج ىمست ةيراج ىف هلو .هتايلزغ ىف نومأملا دئاق فلد ىبأ ةلكاش ىلع هتعاجشب
 اهيفو اهاري نأ نود اًرهد اهب ماهف .دمحم هيبأ ةرامإ ىف هتادبع ريمألل ىنغت ةبطرقب اهعمس

 هل وقيد د

 ٍنَّرحلا ةعول هنم َىبلق ضاتعاف ىندب ىف حورلا نوكي نأ ىبأ ىعمس
 ىنزت ملو اموي اهرأ ماو اذه اهركذت نع ىحور ناجيج تيطعأ
 "ندب دنع ٍلاز حورب اريخ صوتسا ىلمأايو ىلْؤْساي ناجيجل لقف
 نينو يلا لص بفار نيلقم نم. كس عييدتلاو اسهنساو شانك

 رهش ىف دباحضا ضعت ١ فنيا 0 لطبلا سرافلا اده لتق نأ بجع نمو

 .784 ةنس نم ةدعقلا ىذ

 ليذه نب , '!كلملا دبع

 دنج رباكأ نم نيِزَر نب فلخ نب : ليده ةوبأ ناك ,ليذه نب كلملا دبع ناورم وبأ وه
 ةلطيلط ني ةليضلا ةةووك عاطتقا ىلإ هسفن تمس ةبطرقب ةنتفلا لوأ ىفو ءربربلا
 دن اني موه ريبدتو هقيتايس قيسكيب نيتدلبلا ءارمإ ,عم قافتالاب كلذ هل متو ,ةطسق رسو
 رائيد فالأآ ةثالثب ةنيق ىرتشا 7 فئاوطلا ءارمأ نم تانيقلا نمث ىف طرفأ يارا
 فويسلاب بعللاو ةعيبطلا ملعو حيرشتلاو بطلاب ةفرعم عم ءانغلا نسحت ةنيدا هضيناك
 هتراتس تناكف ديوجتلاب تاروهشم تاينغم تانيق ليذه اهل عاتباو ,ةفهرملا رجاتفملاو
 هيلع صقرتو ىنغت تناك ىذلا حرسملا ىنعت مهدنع ةراتسلاو .فئاوطلا داما رئاتس عفرأ

 )١( دئالقلا هرعشو ليذه نب كلملادبع ىف رظنا (5) .عوطقملا وأ دوصحملا عرزلا :ديصحلا ١م28

 ةديرخلاو ضرألا هجو :ديعصلا “/٠١1 ءاريسلا ةلحلاو اهدعبامو 2008/7
 برغملا نايبلاو 7374 مالعألا لامعأو 258/7 برغملاو ناجيج باطخ ىف «صوتسا» ىف ءايلا فذح (؟)

 .56ص برطملاو 701/7 ىراذع نبال .نزولا ةرورضل /
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 ريثك اهيف ةأشن كلملا دبع أشن ةئيبلا هذه ىفو .برطلا تالآ نم هريغو دوعلا عم تانيقلا

 1 1 ةنس< ةؤنأ ىفوتو .هتكلم اهيف حتفتت نأ ايعيبط ناكف .رعشلاب ةيانعلاو وهللا نم

 . اهيب «ادعلا ىف ائيلو ,ىّدنلا ىف اثيغ ناك هنإ ناقاخ نب حتفلا لوقيو ,ةلهسلا ىلع هفلخف

 نم مهبولطمب ارسعتم .ءارعشلا ىلع افسعتم - هبدأو هفرش عم - ناك »» هنإ رابألا نبا لوقي

 نع باوصلا ةّرغث ىمريو .هبيجيف هوعدي عبط هل ناك» :ماسب نبا لوقيو «ءاطعلا روسيم
 ىفوتو نيفشات نبا هديب أم ىلع بلغت ىتح ةلهسلا ةرامإ ىلع لظو .«هبيصيف هسوق

 ناك هنإ ىتح مهيلإ ببحتيو هدنجب طلتخي ناكو ,ةعاجش هيفو ةدجن هل تناكو 247 ةنس

 بلاطم تناك اممبرو .,ةروهشم ىراصنلا عم عئاقو هلو .سبلم الو بكرم ىف مهتم رات

 ىلع لاونلا ىف عاستالا مدع ىلإ هترطضا ىتلا ىه دادعإو حالسلل لاومأ نم عئاقولا هذه

 كلذ ىلع لدت دقو ءرارطضاو لاومألل ةجاح نع نكلو .لخبو حش نع ال ءارعشلا

 :الئاق هرعش ضعب ىف دوجلل هتوعد

 سس ىنب لخبلا مده ْنَم هل ضفراو لخبلا انب ُمدها
 هدحو هلاومأ ىف شاع ْنَم  احتئان امتئاج الإ شاع ال

 ىف مهكرشي الو سانلل ءاطعلا نع هدي ضيقي ىذلا حيحشلا ليخبلا ىلع وعدي وهو
 نم اميرك هفقوم ناكو .اسئاب اريقف ىرخأ ةرابعبو ائماظ وأ اعئان اعئاج شيعي نأ هلاومأ
 دنع لني نأ ةلاسي هيلا بنك دقق تاني رباك اح ةيسرم رابع نبا هبلس نيح رهاط نبا

 هنإف اهئاوه دربو ةلهسلا دعبل كلذ هيلع قش نإو ,هكالمأو هعايض ا هج امي أو

 .هيديب اهرومأ فيرصتو هيلع اهتعاط فقيو ةيرمتنش ىه ةيبونجلا اهتادلب نم ةدلب هبهب

 :ارخافم هلوق نمو

 ؛ننآلا دف + ينطعاب نلف - مهو - لفتحم ريغ نيزر لآ 9

 '" مركلا َدَم اوزاج ايوب نإورتا وسقأ اوبر نإو اًوَنَعَأ اولئس |
 ميدلا ةلاطم الو راخبلا ا مهلمتا 08 , ىطاعتي مف ام

 . ملقلاو فيلا 5 ىف ل 58 كاردإ ادهاج 2 د

 .:- ينعي رهو: تالا لقفأ اغا قيووتلا قمتها قه ل رقوأ ةقرسم اعف ةقلانمز

 ءاودعتو اوعطق :اوزاج .اونعط :اويرح 0(



 نير

 الإ ءايلعلا ةورذ ىلإ اًدعصم قتري مل هنإ لوقيو ,ضايفلا مركلاب - مهعم هسفن فصيو
 ا تا موكا ديج نم هنودي 5 0 هسابو 0

 يك هتفو ىف مالكو أ ا هذ ىه

 الإ ملكتي الو تمصلا ىغبني نيح تمصي هنأو ,هتعاجشو 0 ا

 هيل مهيلع ءارزإلاو ةيرخسلاب س اننا نولوانتي نم د امذ اهيف مذ ها اس
 نم اهيف بجعي ةيناث ةعوطقم هل ىور ابك .ءابغلاو ةءاندلا نم لفسألا كردلا ىف مه اننيب

 لاتقلا ىف فويسلا ىشخي ال اديب اهظاحلأ نم هلست امو هتبحاص نويع مامأ هتبهر

 :لوقي ءاهبهري الو

 عقوتأ الو ىَشْحْأال برحلا ىفو ُهتيشخ اَفْيَس ظاحلألا تلس اذإ

 نم ليلق ريغ ظح ىلع ناك هنأب ليذه نب كلملا دبعل دهشي ام تمدق ام لك ىف لعلو
 ظ .ةعركلا ميشلاو لبنلاو لضفلا

 ست ©

5 

 '"!ثلاغلا تكوون

 نيب رشع ثلاثلا هبيترتو ٠ ةنس ىلإ 3٠ ةنس نم ةطان رغ مكح .هللاب ىنغلا ديفح
 0+ ةنيس نون هنا ديه تالا ةتنح نييك قا ويدددلو «تييرصتلا رمحألا ىنب اهئارمأ

 ءاج اك - هحفن ىف ىرقملا اهب ظفتحاو ناويدلا نم تطقس ىتلا هتمدقم ىف فسوي ركدبو

 نم فرعنو .ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيب رعلا مهيلع فقث نيذلا هخويش - هققحم ةمدقم ىف

 مأو همع ةنبا ىهو ٠ ,.اهب هنارتقا لبق ريثك لزغ اهيف هلو « ىملس » هتجوز مسأ ناويدلا

 هلو .ىناثلا فسوي ناطلسلا هابأ ىثر اهلبق نمو ءاهاثرف همكح ءانثأ ىف تيفوتو .ةدالوأ
 - هنيب اليوط تلظ تاعزانم ىلإ ةريثك تاراشإ ناويدلا ىفو .هئانبأو هتوخإ ضعب ىف ثارم'

 "نمو قراط لبج ببسب (ه م87 - 609) ساف بحاص ىنيرملا نامثع ديعس ىبأ نيبو

 دنا 15 نه نم ةرغاعس نركرف نبا ناونذل ةعدقت .ةعلقج ءدتوقلاتلا كنور ةحعت نق رظنا 3
 0648 ص ىجحل ىسلدنألا خيراتلا»و 46 ص ١> عبط) هقيقحتب هناويدل نونك هللا دبع ذاتسألا
 تانغ ها يع هما نيلدنآلا تاتو افتنهنامود ٠ ىف هوهتلو فل ةنيرتك' حين هعسعرو ةسلاودز (ناوطت



 ةدايسلا بحاص نوكي

 0 يراصن ناكو
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 1 ا نيب اب فسوي عم نولازي ال 0 نيلاتتنلا ةصاخو -

 :هدئاصق نس ةيساح ةديصق

 ٌنامزلا قار
 هيرو ِبيِلّصلا برخ ىف“ منأ 7

 لساكاج هئالجا 0 هللاو

 '””يمايأ نما ءارغلا
 ] 00 000 0 ٍعييفشب

 "'دمانصأ نم ٌرفكلا اهيف ناصام
 | ةريهفتلاو + ونشلاب

 ىدتقي وهو ءبيلصلا ةلمح ىلع مايألا دحأ ىحضوأ د ا نا ظ

 ميتهتو مهسئانك وأ مهيب لاصئتسا ىلع امصم .رافكلل لَو لوسرلا داهجب مه ل

 نأ ىعيبطو .اعيرذ اقحس مهقحسو مهيلع هرصن ىف هللا نوعب انيعتسم مهمانصأ ميشهت

 ١ لثم نم مرطضملا رخفلاو ةسامحلا نم ةريثك ممحب فسوي ناويد 2

 وف

 اهليفك , ىنأب رض. .تملع دقل
 اثقلاو مراوصلاب مهنعأ عفادأ
 اهسيطر ىَمْحَي ةاحييلا ةعاس انب

 ىّرْعت راصنألا ةرتع ىلإ

 هعالبا 0 هترسأ نم 0 ىنب نإ لوقي وهو

ْ 5 

 ضرألا د 00 تجاه د ِ

 0 اذ ا كاتس 0
 ضنا يبح .قكذلا وف رشعم ىلإ 5-8

 اهيا مع قلص نار برحلا ىف

 نع دوذي ىعرض لتقلا اهيلع طقاستيو ضرألا*ءيدأ ىلع ءامنلا ليستو اهراوشوأ
 .راصنألا طهر ىلإ ىمتني هنإف ورغ الو .حامرلابو فويسلاب اتيمتسم مهنع عفاديو مهامح
 اصلا نم 0 نيقباسلا ف هدادع نأ ,فو رعمو 1: 5ةابع نب دعس ةلالس نم ةثرشأ ذإ

 ١ رخاقف دسنيو

 را نم ةيعلا لدا 9

 .ىحضلا : ةوحضلا 5 ْ

 5 0 سئانك :عيب 3
 اولا ديرما فاعلا دما لل

 1 اكلاخف رخف الو 9 ضرألا كولم ريخو

 .ءامدلا ةرثك نع ةيانك : ضرألا
 :..كمشلا كنها عمج :ديصلا ع
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 ك"كغلا ٌررغلاو ًءاَسعَقلا زعل انل >2بصنم لك ىلع ىلعألا ٌبصنملا انل
 يزول اهب وُفُهَي ءارمحلا ةياّرلا انل يدل دفاع ءاّمشلا بَل انل
 ٌرَصَح اهقفأ ىف بُهشلل ام ٌتاهيهو اهرصخ مار نم لك تع مراكم

 ,نميلا نم راصنألا لصأ ذإ ,ريمح نم لؤطلاو لوحلا باحصأ ليلس هنأب رختفي وهو
 ةبضهلاو ةروهشملا ةميظعلا لامعألاو ةديطولا ةزعلاو عيفرلا ماقملا وأ بصنملا مه نأو
 مهترامإ زمر ءارمحلا ةيارلاو ةقماسلا اهارذ غولب دحأل نكمي ال ىتلا ءامسلا ىف ةبراضلا
 بهشلا ىصحت وأ رصحت نأ نكمي لهو .اهرصح رعي مراكم ىهو ,ةقحاملا اهتاراصتناو
 راعشأ ةسامحلاو رخفلا ىف راعشأ نم ثلاثلا فسويل هانرتخا ام ءاروو .ءامسلا ىف موجنلاو

 .ميعنلاو فرقلاو كلملا ىف هلثم أشني نمم ةيعيبط ىهو .فيعض جيسن تاذ

 ىف ناك هنأ - ىلهاجلا رصعلا نع انباتك ىف - انب ٌرمو .ىبرعلا رعشلا ىف ميدق ءاجحللا
 ,ريداقملا مهب اهزنت نأ نيلمآ مهلئابق ءادعأو مهئادعأ ىلع دارفألا اهبصي تانعل لصألا
 ,ةيلهاجلا ءارعش ةنسلأ ىلع نيوجهملل نيوهتو بابس ىلإ ةصلاخ تانعل نم لوحتي ذخأو
 ىف ةليلق ريغ اياقب هنم تيقبو «مهبو رح ىف مهفويس نولسي ابك هنولسيو هنوفذاقتي اوضمو
 رصعلا ىف قارعلاب مدتحا نأ ثبلي مو ,لِكك لوسرلا دهعل ةكمو ةنيدملا ءارعش نيب مالسإلا
 لظو .ضتئاقنلاب تيّمَس قدزرفلاو ريرج نيب ةداح ءاجه تارظانم هنع. تأشنو ىومألا
 ' ىلإ ةريثك لعش هنم تطقسو .ىسابعلا رصعلا ىف ءارعشلا نيب امرطضم ىجاهتلا
 طسوألا نمحرلا دبع دهعل سلدنألا ىف رعشلا طشن نأ درجمبيو ميلاقألا

 .لازغلا ىيحي ىبحي مهتمدقم ىفو .نورثاكتي هؤارعش ذدَخاَو ءاجطا طشن (ه ؟"98غ- )5٠05

 مولعلا ىف ننفتملا رمشلا نب "'هتلا دبع نيركبملا نيئاجلا ءالؤه نمو ,ةملكب هصخنسو
 نافع نب نفاخ فسم ضاق نع (2نايح نبا ركذيو .طسوألا نمحر لا دبع ريمألا مجنم
 نيب ىقلأف - ءاضقلا سلحي ىف وهو - اموي كلذ لغتسا رمشلا نبا نأ ةلفغ هيف تناك

 . .ىتم نب سنوي :اهيلع ابوتكم ةقاطب هيلإ مدقتلل موصخلا اهب ىداني ناك ىتلا تاقاطبلا

 .ىناثلا لصفلا ىف لئاوألا .ةميظعلا لابعألا :ررغلا .ةديطولا :ءاسعقلا )١(

 .(توريب عبط - ىكم .د قيقحت) سبتقملا (4) .ةروهشملا :رغلا
 ,.اأ]١1- 66 ص .قفخي :وفه :ةقماسلا :ءابشلا (؟)
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 :فتاطلا فتهف ءاهيف نمب هل ىَعّدي نأ رمأ هدي ىف ةقاطبلا تعقو نيحو .ميرم نب حيسملا

 ىلإ بيج الو ىضاقلا سلجم جراخ ءادنلا فتاطلا رركو ميرم نب حيسملاو ىتم نب سنوي

 :نيرخ ظ ا
 9 6 ِء ًٌ 0 ع
 اميرم نب , حيسملاو ىتم نبا توعد ةحضفب ىتات كفنت ام رماخي

 اهدا وج ا هل ملظم كهجوو شح افق كافق

 نسح هدقفل ةماعلا هب تراثو هيف حدقلاو همذ ىلع اوعمجأو رماخي ىلع ءاهقفلا بلأتف
 بقلملا ديعس نب ''”نمؤم رمشلا نبال نيرصاعملا نيئاجطا نمو .هتيارد ةلقلو ةلماعملا

 هقيزمتل ةدحاو نسوق نع هومر | رعات رشع ةيناث ىجاهي ناكو ,سلدنألا لبعدب
 هبّرقي نمحر لا دبع نب دمحم ريمألا ريزو زيزعلا دبع نب مشاه ناكو .سانلا ضارعأ

 همع نبا صفح ايأ بطاخي لاقف .عقاوملا ىدحإ ىف ىراصنلا هترسأو .لاونلا هل لزجيو

 ؤ :ةليوط ةديصق ىف هب اتماش هودعو

 "'طاوَر سمخو ٍتاجاجز ثالث مشاه رس . ىلع صفح ابأ حبصت
 مشاه ةلود نمحرلا مٌمطق دقف  ةَيفِخ هيفخت تنك دق ىذلاب حبو

 لئابح نمؤمل بصن ةديصقلاب ملعو هترازو ىلإ داع الف امشاه دمحم ريمألا ىدتفاو
 دهع ىف نيئاجهلا رابك نمو لكلام ةنس قوت قع سس لاطوةسيفق «ىحأ دنع ةياهبلا

 لسي ناكو ٠7 ٠ ةنس ىفوتملا ىيحي نب دمحم ''طافلقلا (ه١٠٠7 - 71/0) هتلادبع ريمألا
 :لوقي هيفو هتلادبع ريمألا ىلع ىتح اعيمج سانلا ىلع هناسل

 ارا عطرم هع ليلا وك ع لقنا ىتالان
 ' عذقأو 58 ءارش ل: دناما نسخ وف هل ةزدان هم ترونيو .هبر دبع نبال اقيدض ناكو

  ءرصانلا نمحرلا دبع دهعل ءاجحلا ةدح فختو .هبيحاص ءاجه ىف اههنم لك

 !.سلدتألا ىف رمخلا ةينآ نم اهلعل مطاور )١( هرعشو ديعس نب نمؤم ةمجحرت ىف رظنا )١(
 ٠١" ىديبزلا هرعشو طافلقلا ىف رظنا (5) ىف سيتقملا نم قباسلا ءزجلاو ٠٠١" .ىديمحلا

 برغملاو ١١4 سمتلملا ةيغبو 1١ ىديمحلاو ةبطرق ةاضقو (سرهفلا عجار) ةفلتخم عضاوم

  ةاورلا هابنإو ١99/7 ىراذع نباو ٠/١ ةيغبو ١٠١ ص ىديمحلاو ”٠١ - ٠١0 ىنشخلل

 .هللا دبع ريمألاب صاخلا ءزجلا سبتقملاو ””8/ ١1715/١. برغملو 205 ص سمتلملا
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 ' ىف ددشتو رمخلا ةقارإب (ه ”57- "6) هنبا رصنتسملا رمأ اذإ ىتح (ه ”06-.0.0)
  صأف ءنوره نب فسوي :ىدامرلا مهنيب نم .همذب :ءارعشلا نم ةعامج هل تضرعت كلذ
 رج ورعب لها قل لثلل و لرخدل ريت اره رعي هيل .تداع و واذا صام

 ٠ : "لسجل نم هيلع ْ

 ايكو مهكلع هنن ةفك "انهن ةوسكلا نار اونلح
 احبص هوقبأو هليل اًوَحمن احبصو اليل قالجلا لبق ناك

 ءاسملا دعم دكتلو ءارصقلا نين نيقاسلا نكتفي. ةيفوفتا رطل ءارما نضخ.نلا طر
 هفحصضلا نم:تاش ليءتارغغ هنم دروأل هطرعب ةريغذلا .ق. قغءاسب:قبا نأ ولو
 ضعب صصختي ذئنيح ذخأو .لقألا ليلقلا الإ هنف ضرعي ال نأ هسفن دهاع هنكلو

 همم 0 . ؛ ش
 هل درفنسو رسيمسلا مهتمدقم ىفو هأوس اباي نوقرطي نوداكي ال مهف ءهمظنب ءارعشلا

 ةلطيلط ىبرغ دو رع ماجحلاب بقلملا يلع كول 0

 0 ام كلذ لعلو 0 سلدنألا ا اذإ ةصاخو
 :ةريخذلا بحاص هدشنأ امه بلاغ لوقك مومذم لك بيصت ىتلا .ةماعلا

 ضوهن ةحلاصل مهل سيلو  اداسف مهرثكأ سانلا 00

 ضوسلا اضيق اهلا © اب نيللا عابس ىف رت ملأ

 0 0 0 : هلوقو

 ىرونب هظحاول تلجُك دقو ىناكم ىَري سيل كلل ايف
 روغثلا ىف ًءالج ىقبأ دقو  اناوه اًحَرطم كاوسملا اذك

  نونظي باب لك ىلع نونغتيو ءسلدنألا ندٌب نوفوطي ءارعش ذئنيح نم رهظي ذخأو

 .ءابادجإو هلالقإ رثكا مهنو دجيف ,نظلا م نونسحن نمت مه ريغ ىلإ مهنوك رثيف «مهنودصفي

 سانلل ءاجهلاو مذلا :ريثك وهو ,ىليصألا "'رماع وبأ نيلاوجلا ارا 39 رهشأ رق

 )١( صا نيزربملا تايارو 4 ض :(ةرهاقلا' :ةعبطز نيزدبملا تايار 47. 1
 'ةريخذلا هرعشو ىليصألا رماع ىبأ ىف رظنا )3 هرعشو  ماجحلا بلاغ مات ىلأ ىف ىف عجار ةرفإ

 2 508/7 ةديرخلاو 264/7 برغملاو 80ال/ 60/75 برغملاو اهدعب امو 47١/7 ةريخذلا



 دايو. نبا هل قاتلا اه كلوت لف

 راق هللا دالب ىف ىداسمو

 راغص اوربتخا دِإ مهرابك'

 ارود نورمتعي داغوالا ,ىرأ 0 ١

 اعاعر الإ ىرا الف 06 _

 ةروك ا هتللذ ةطانوع دوزيم دعب انعيلا اذه ريوتكا ركأ مقا وللا ءازمأ دهفلا فيعنو
 ةطانرغ ذختاف ةنتفلا نمز ىجاهنصلا ىريز نب ىواز بيصن نم تعقو دق تناك ةريبلإ
 ني :نيوبح ةيحأ نيل هك رثو هي ةيقيرفإب هدالب ىلإ ابنع لحر ذإ 2٠١ ةنس ىتح هل ةدعاق

 (ليومص) ليعامسإ ىمسي ايدوهب هل ابتاك فيرعلا نب مساقلا وبأ هريزو ذختاو ,نسكام
 لصتا ام لكو ةيدوهيلا ةنايدلا ةيطرقي سرد ائيبخ ةيهاد ناكو ,هليرغنلا نباب بقليو
 [679ةنس سوبح ىفوتو .ةيبرعلا بادآلاو ةفاقثلا نم سرد ام عم ةيدوملتلا اهثوحبب

 لوألا هريزو وأ هئارزو سيئر ةليرغنلا نبا حبصأ هدهع ىفو 27ةنس ىتح سيداب هفلخو
 دوهيلل ايماح هسفن دعي ناك وه امنيب هب ةقثلا ىف نسيداب غلابو «لاملا نوئشل هريبدت نسحب
 .ءبئارضلاو مكحلا فئاظو نم ريثكب مهيلإ ديه جاو هناي. لك نمهوءاجلاةسلدنالا ف
 ساك نيب شيعي نأ ىلإ سيداب عفدو .ةيراجتلاو ةيداصتقالا مهحلاصم ىعري ذخأ اك
 اجرح دجي ال 0 وب اك ص احم ايناطو
 هنبا ٌّدعأ دق ناكو 201 ةنس ىفوتو ,راعشأ ىف نآرقلا مظني نأ مسقأو ,هب هئازهتسا نم
 ةرطيسبو هب مهقيض نونلعي سانلا لأ ام ناعرسو ,ءسيدابل دكرازوب ىف :ةفلكبل هةقسون

 ”ةياغلا وعش فاش ريغ ذخاو .بئارض ريغو ب بئارض نم ةلودلا نوئش ىلع دوهيلا

 0 دحلا نب فسوي قسما ياو يلا ىفو فسوي مهميعزو دوهيلا ىلع ةروثلل

 : 7 ”ننطَخَو طخس ىف لئاقلا

َ 

 جورْقلا .ىلع دوهيلا تمكحت
 انيف لاذنألا ةلود تماقو

 اذه لاجّدلا روعألل لقف

 دوهب ىلع ةروثلاو ةكرعملا هذه ىف رظنا ١١(
 .برغملا رظناو اهدعب امو 767/7 ةريخذلا ةطانرغ
 برغملا نايبلاو ١15 ص مالعألا لامعأو 6/7

 . نودلخ نبا خيراتو 2455/١ ةطاحإلاو ا
 ةلاسر ىلع سابع ناسحإ .د ةمدقم عجارو 15

 جورسلابو لاغبلاب تهأتو

 ""'ب ولعلل انيف مكحلا راصو

 جورخلا ىلع تمزع نإ كئامز

 .(ةرهاقلا عبط) مزح نبال ةليرغنلا نبا ىلع درلا
 راب دل او نص
 0167/7 ةريخذلا (؟)

 ١ :جلع عمج :جولعلا (")



 ّْ الرا

 نيدلا دوهيلاو فسوي نم ظيغلاو قنحلاب نوجومي ؛ةطانرغ ىف نوملسملا حبصأو

 . نأ دعبف نيزاوملا تلتخا دقو ءبئارضلا مساب نيحداكلا قرعو ضرألا تابيط او رصتعا
 . نيذلا مه دوهيلا حبصأ ةمذلا لهأو دوهيلا نم بئارضلا نوبي نيذلا مه نوملسملا ناك

 قحسإ وبأ اذإ ,نماكلا ةروثلا ناكرب ريثتل ةلعش نورظتني سانلا ناك اميبو ءاهنوبجي
 ةيرعشلا ةلعشلاب لب .ةبهتلم ةيسامح ةديصقب مهدمي داهزلا نيب هل مجرتنس ىذلا ىريبلإلا

 :'''نيمكاحلا ةجاهنص لاجرب اهعلطم ىف فتهيل هنإو .ةيماح ارانو اظاوش ةمرطضملا
 ''”نيرعلا دسأو ٌىدنلا رودب 0 ٍةَجاهْنَصل لق الأ
 نيثماسقلا نأ انهن رقت ر عكديس ل: نفل

 . نيملسملا نم ناك َءاش ولو 0 6 0 0
َُ 

 "نيل لإ نم اوناكو اوهاتو احنا فس وقلا دع

 نو رعشي امو كالهلا ناحف ىدملا اوزاجو مهانم اولانو :

 نيملسملا ماكح مهاقبأ اك - مهيقبي نأ سيداب ىلع بجاولا نم نكي ملأ لءاستيو
 ىف نيثحاب ناوهو لذو راغص ىف مهروهظ ىلع مهجارخا نولمحي نيلاوج ةعاب - هلبق

 اينثم احدام سيداب ىلإ هجتيو .مهاتومل انافكأ اهنوذختي ةثولم بايثلا نم قرخ نع لبازملا
 نم اونبو اوزنك امو .هبعش نيبو هنيب هل ديكلا نم نوربدي امو هناوعاو فسويل هبنتي ىتح

 ىلع ةروثلا نم ةياغلا هب غلب هنأ نظ اذإ ىتح سيداب ريثتسي لازي امو .ةخذابلا روصقلا
 :لوقي .دوهيلا نم هناوعأ ءامدو همد كفسب - هيقفك - هاتفأ فسوي مهيماحو دوهيلا
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 ْنيمث شبك وهف هب حضو 58 هحبذ ىلإ ريابف
  نوثبعي مهكرت ىف ردغلا لج. ردي يييلتك نيت ألو
 نيثكانلا ىلع مالت فيكف مهدنع اندذهع اوثكن دقو

 مهسوفن تلغو ,تاقرطلا ىف اهنودشنيو ةديصقلا نوخسانتي ةطانرغ ناكس ذخأو .
 . نأ حداص نب مصتعملا عم قفتا دق فسوي ناك ذإ ةصرفلا تناحو ماقتنالا ىلع اوممصو
 ' ءاسم ىفو .سيداب نم اهصولخ دعب هل صلخت نأ ىف المأ ةطانرغ ىلإ ادونج هيلإ لسري

 . تنيبت نيح هرصق ةيعرلا نم نوريثك روست 504 ةنس رفص نم نولخ رشعل تبسلا موي

 :ةاوأمو ١6١. ص (ديردم عبط) ىريبلإلا ناويد )١(
 .اوربكتو اومظاعت :اوختنا (*) دسألا ليغ :نيرعلا .موقلا سلجم :ىدنلا (؟)
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 هوبلصو هولتقو هيلع اوضبقف وسلا كيبل مهتم أرتعلافا لتقل ناعم دارا هاج ىلا
 .فالأ "3 وحن 0 اولتقو مهزانمو دوهيلا رجاتم أوبهنو ,ةنيدملا باب ىلع

 007 فوت ىنرتنشلا راض ني نان يع نطلازملا رضع ىف ناعما راك كو

 ْ ىصح ىلع نر ءاجطلا ىف 555 هداك قل .تيارزر «ةلغ ماسب نبا لوقيو 007

  ةليلق اعمل الإ اهركذ نع برضأ هنإ لوقيو «مكحلا ذفان مهسلا بئاص هيف وهو .ءانهذلا

 نبا ناكو .هنم شحفملا ةصاخو ءاجلا اهنع ٌىئحني نأ وهو .ةريخذلا ىف هذختا' ىذلا هجبنمل

 ةيليبشإ ا م ,سلدنألا نادلب ىف اليوط لقنتف «قزرلا ىف هيلع اًرتقم ةراس

 : انعاش نادل وقح ايفو ,ةقارولا اهيف فرتحاو

 ةدو اهرامثو اهناصغأ ٍةفْرِح ُدكنأ َىِهَف ةقارولا امأ
 نايرغ اهمسجو ةارعلا وسكت طئاخ ةربإب . اهبحاص تهبش

 نباو .ناطلسو لام نم هيف مهسفنأل اوزاح امل ءاهققلا ا ةلعارلا نمز ىف رثكيو

 : مل ابطاخم لوقي مهيفو ىنّبلا نباو ةجافخ نبأ هلثمو ءايجاه ملل ضرعت نم دحأ ةراس

 متاعلا مالظلا ىف جدأ بئذلاك مكّسومان . متسيل ءايرلا ٍلهأ
 مساقلا نباب لاومألا متمسقو | كلام بهذمب ايندلا متكلمف
 ملاعلا يف مكل ةقف غبضأبو بهشأب ناودلا 9 تنكر

 كلام بهذه ايندلا اوكلم مهنأ معزيو لطابلاب لاومألا لكأو ةاءارملاب مهمهتي وهو
 مهواتفل اردصم مهبتك اوذختاو سلدنألا ءاهقف مهيلع ذملتت نيذلا نييرصملا هتمئأو

 ٠١5 ةنس ىفوتملا زيزعلا دبع نب بهشأو ١4١ ةنس ىفوتملا مساقلا نبأ مهو . ,مهماكحأو
 ني دمع 2! ننال داعم ىف ءاهقنلاب فنع نقود 0 ةسورلا جرفلا نب غبصأو

 :هلوق لثمي ةبطرق مكاح ىطبا رمل ريبزلا ءاجهب علوو 070 ةنس لوح ىفوتملا دمحأ

 راضلا كلك درودملا ,هريزوو  ادهاج ةلالضلا ىلع | كم
 راتوألا ةمغنو سوككلا نيب ْ هدجس ىف 0 ذخأي لازام

 برغملا هرعشو ضيبألا ةمج رت ف عجار 5 هرعشو ةراس نب هللا دبع ةمج رث ف رظنا (١(

 بيطلا حفنو 21١ ص رفاسملا دازو 0955٠ 0 ١١9/5 دئالقلاو ١١0/7 ةذيرخلاو ةريخذلا

 ظ .اهدعب امو 289/9 5١9/١ ١ برغملاو 87 مقر ةيغبلاو 417 ةلمكتلاو

 7170 ,3158 ءال8 برطملاو 55/9 ناكلخ نباوا.
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 ٍرامزسلا ةئرو نايقلا تثوص  هفلخ ميس وهسلا هارتعا اذإف

 :هل لاقو ا نين ذل هناحن. نضحب ىف شحفأو ,ةديدش ةأرج ضيبألا ىف تناكو
 . رأ مل ىننإ :هب ائزاه هل لاق موللاب هعجويو هعرقي ذخأ اذإ ىتح ؟ءاجهلا اذه ىلإ كاعد ام
 هلكت لو افاصنإ كسفن توجه ىزاخملا نم هيلع تنأ ام َتملع ولو كنم وجاب قحأ
 .قمح هدعب ام هنم قمح وهو .هلتقب رمأو كلذ هنم عمس نيح ريبزلا ةمايق تماقو . .دحا ىلإ
 رابك نم وهو عاذقإلا ىف هغلبم غلبي مل هنا ريغ ؛ .هلثم نيطبارملا وجبم ىكُيلا هرصاعم ناكو
 - ةجاب نباو رهز نب هءالعلا ىبأ نيفسلفتملا نيب تناكو .ةملكب هصخنسو .نيئاجملا

 ضرألاو .ءاملاو رانلا نيب نوكي ام - ىرقملا لوقي امك بطلا ةنهم ىف ةكراشملا ببسب
 :ةجاب '''نبا هيف لاقف .ءامسلاو

 ةَياهنلاو ٌدحلا امتزواج رهز نباو توملا كلم اي
 هيافكلا امكنم ٍدحاو ىف اينيبلق .ىرولاب انقفرتت

 بقعي هلعج ام .ىرقملا ْنَظ اى ميمذ ءاجه ال .ةحزاممو ةباعد انيأر ىف ىهو

 عدجلاو بلصي نأ دبال ا ةقدنزلاب اصخش اهيف فصي نيديبب رهز نب ءالعلا ىبأل

 نيذلا نيمرضخملا نيئاجم لا نمو ٠ .ةباعدلا دصقب كلذ نوكي نأ لإ .نارضاح حمرلاو

 .دمحم ركب وبأ ىموزخملا ''ىمعألا نيدحوملا رصع اوقحلو .نيطبارملا رصع ىف اوشاع
 اموق وجهي هتاعوطقم ىدحإ ىف هلوق كلذ نم ءاريتك ءاجه برغملا ىف ديعس نبا هل دشنأو

 احيبق ءاقل هوقل
 رخآل اتاَحل اهيف اوكرتت ملو ٍةَبس ِثّدحم لك متننس متنأو 5 < ش 5 دنا نلوم م 0م

 اهيف قيرطلا اوعطقو .ةحيبق لكو ةّمذم لكو ةبسم لك - نيقوبسم ريغ - اوعمج دقف
 رياقملا ىف: ين لك تنانفلو راهو. | وس. رات ةلعل اوتدسنتا قع ىقخال .لك لع
 تيب نم تناكو - "'نوهزن ةرعاشلا هتذيملت ىتح هئاجه نم دحأ ملسي ملو .لوقي اك

 ْ ١ : الئاق اهاجه - ملعو لضف ظ

 سا هع ا ٍ معا 0  ه ما و

 اهلايذا هيتلا نم رجت  اهلام ٍةنوهزنل لق الا

 )١( برغملا .اهدعب امو 25/7 حفن ١/ 5١8ةطاحالاو ١/171 1١7/7.

 )'( هرعشو ىموزخملا ىمعألا ةمجرت ىف رظنا ١ ) )7.نوهزن عجارم ىلاتلا لصفلا ىف ىتأت
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 نا هأنن لكي يرعب تناك ىلا تاسعا انها .هسرخأ عجوم ءاجهب هيلع تدرف

 : هلوقب هل انبا اجه ةيرعشلا اهتكلم بصخل لقألا 0
 يا

 ا

 "'-لفي نم فالجألا .كب أ ا و ا تل 0 قحلا آ م هو هه 8 هع هه همس 2

 1 نمم تنأ هي ةمالمب ' ىوَعّرت ال ىدتهت ل

 م اذإ مص ىف جلتو اصقانت 3 5  كلقع دادزي

 هذهب هرعاشم 0 قفرب حصنلا هل غوصيو هدبك ةذلف هنبا عم فطاعتي نأ نم الدبو ظ

 راشب» :ىراجحلا نع القن هتمجرت علطم ىف هنع ديعس نبا لوقيو .ةيمصملا ماهسلا
 ناكو .تقمف سلدنألاب ةئيطحلا ةريس ايحأ ىذلا وهو ءةاذأو انسلو اعابطنتا سلدنألا
 ةلاوندهركو 9 ناك كلملا دبع هدج نأ ديعس نبا ىدريد .«دحأ هوه نم ملعب هب

 ] ىموزخملا هيف لزن ىذلا عضوملا 4 لابن : هل مالغل لاقو ءافطلت راد ىف هلزنأف ة ةرم هدصق

 ' .هلمحت ةباد ىف هل رظنيو اداز ليحرلاب مهب نيح هيلإ لسري نأ ديري ناكو لحري ىتم

 كبحاص كل لوني ههل لاففتهيلا جرخ "يموزخلما ىلع برض ذإ ةقيرطلا مالغلا ءاسأو
 :اهنم اتايبأ هل بتكو باوجلا كل بتكأ ىتح رظتنا هل لاقف ؟لح-رت ىتم

 ,لحار ةبيخب ادب مهرو رسو دفاو ةعلطب مهتبيصم موق

 ناكو. .ةمجرت هل درفنسو نومزح نب ىلع نيدحوملا رصع ىف نيئاجهلا رابك نمو
 هشقن ذخأ دق ناكو 575 ةنس ىوتملا ىبطرقلا ىمعألا رافضلا .نب''دمخم هرصاعي

 نبا ىوريو ,موقلا هوجوو ءارمألا ضارعأ لوانتي لاري ناكو ,ضارعألا ف خوقولاب

 ف 515:57 :ىدخولا وماما ءالفلا نا هينتاك ىزازافلا كيز وبا لاق ل هنأ ديفس

 ىلإ كلذب ريشي«برعلل نابوسنم مزعلاو مزحلا» :اهوأ ىتلا هتديصق روصنملا بوقعي نبا
 ىدحوملا رصانلا نب ىيحي حيدم ىف ةديصقب رافصلا نبا هضقان مشج برع نم هراصنا

 هلو هل انعاش همام دفع لآ: اهيف وانا ييدحولا ةراخا لع ةمض اق نوماملا خا

 بطلا ةمسق و 6 1 لجن بسن وذ روصنملا نوفا كعزاني نإو

 بهل وبأ كد لا مغ دل ناوجلاب مَع انأ دظ نإو

 0 0 للا دا برغملا .ءىيضم : : ملبأ )01(

 - 5 0 35١7 ص ةلمكتلاو | .ىدامتت : جلت 2(

 هرعشو ىمعألا رافصلا نبا ةمجرت ىف رظنا ()



56 

 ىبَأ ىلإ رافصلا نبا ٌرفو .هلتق ىلع ضّرحف نومأملا تغلبو ةديصقلا تعاشو
 لظيوب.ءاينذ. عراب نا للا ايرهش اتاري هيلع .قرخاو.نيتوت' نيمأ دحاولا كبك قب: ايزكذ
 ىنب ةرامإ ىف رياطتي ءاجهلا ررش

 , اريثك بص لفو

 (١)هتدلب

 اضفم نبا ةطسب ىضاقل كَ

 ىلع ءسانلاو نامزلا مذ نم ذئنيح ءارعشلا رثكيو .رمحألا

 ,ةرامإلا كلت نمز نم ةرخأب ىسيقلا ميركلا دبع نب دمحم ىطسبلا دنع اناقلي ام وحن
 ىضاقل هئاجه نمو ءسابحألا ىلع نيفرشملاو ةاضقلا ىلع هئاجه نم

 ىدتغيو حورب هيف هل اي

 ىدتعم ٍدينع راّبج رييغت تلد انع ماكحألا ريغ ذإ

 اهروصع رم ىلع سلدنألا ىف نيئاجحلا رابك نم ةعبرأ ءازإب اليلق فقوتن نأ انب ىرحو

 .نومزَح نب ىلعو كيلا ري لا لازغلا ىيحي مه

 لازغلا 017

 مساأب فورعملا ىنايجلا ىركبلا مكحلا نب ىيحي وه

 ماع نق نيكو كلذ: مه اذإو 185: ةني لوم 3 تو مقل
 ١05 ةنس ىلاوح دلو .لازغلا

 :هلوق نم ةيخيراتلا هتزوجرأ ىف هركذ ام كلذ دكؤيو

 دنع نحت :ئذلا اذه اسماخو ةَعبرأ اكولم رضملاب تكردأ

 مكحلا هديفحو ماشه هنباو ”١77 ةنس ىفوتملا لخادلا نمح رلا دبع نمز كردأ دق وهف

 وطول رقلاب هيفا :كلذلا ةروضلا ليت ناكر ' قع ديو, نيكل نبع ةنباور كيرلا
 . لامعأ ضعب انايحأ ىلوتي ناك هنأ ودبيو .ابلعو ابدأ هنم اودافأو قرشملا ىلإ اولحر نمم

 نم راشعألا ضبق هل ىلوت ذإ .طسوألا نمحرلا دبع ريمألا نمز ىف ةصاخو ةلودلل
  «نوزخم نم هيدل ام لك عابف ماوعألا ضعب ىف عفترا اهرعس نإ لاقيو ءاهنزخو ليصاحملا

 . ىرتشيو اهنمث دري نأ هرمأو .دنجلل ةدعم تناك اهنأل هعينصب ملع نيح ريمألا بضغو '

 سلدنألا ءارعش رخآ ىطسبلا باتك رظنا )١(

 (توربن عبط) ةفيرش نب دمحم روتكدلل
 .195 ص

 :سبتقملا لازغلا :ىبحي ةمجرت ىف عجار )١(

 دمحم هئباو نمحرلا دبع ريمألاب صاخلا ءزجلا

 -١1١, ١1ص (توريب عبط - ىكم..د قيقحت)

 8417 مقر ىديمحلاو 184 الم 39 ته - 4

 ها/ل/'" برغملاو ١477 مقر ىبضلل .ةيغبلاو

 رادع قبال ناينلاز:اهذعي امو 188 نه قرطلاو
 )2 05/1 ىبلاعثلل ةميتيلاو 505/7١ حفنلاو 5/57

 هناويد سرسنو ”للزا ص ىشخلل ةاضقلا باتكو :



 م١ ظ

 نود ماعطلا نم اهلثامي ام درب ىفتكي نأ ىأر ف ءطبه دق رعسلا ناكو اهتجاح اهنم ةلودللا

 هموظنم ضعبب هفطعتساف اذف ارعاش ناكو .هنجسب نمح ر لا دبع رماف .هعيمج لاملا در

 كلذلو :هب بجعي .نمرلا دبع ريمألا ناكو: .ةنع افعف هذئاصق نم ةديصقب قدأ ةرايعي وأ

 ىلع ءاضقلا دعب هفلك اهيف هحاجنلو ,ةطنزيب كلم ليفويتل ةرافس نيترافسب هفلكي هارن
 و ءمهكلم ىلإ ةيناث ةرافسب 759 ةنس سلدنألا ىبرغب نييكرافادلا نامرونلا ةراغ

 .ةيكولم رئاخذب داعو ىلوألا ةرافسلا ىف حجن اك اهيف

 ةرركتملا هترافسلو فئاظولا ضعبل هلغشلو نييومألا ءارمألل لازغلا حئادم نم ودبيو

 رثكأ ىف ناك هنأو شيعلا نيل نم ليلق ريغ ىف شاع هنأ طسوألا نمحرلا دبع ريمألل

 .ديلا تاذ ةعسو ءاخرلاو رسيلا نم ليلق ريغ ظح ىلع - اعيمج اهيف نكي مل نإ - هتايح
 نم راكي نأ ىلإ نفذ: اغ ةرارللا' نيب ليلقا نيغ له ةيزطع هنن دعش نأ بحس كلذلو

 ,ةبطرق ىلع همودق لوأ ىف بايرز وجبهمو .ءافولا مدعي اهيمريو ةأرملا وجه وهف .ءاجملا

 :لوقي .نيموكحمبو نيمكاح اعيمج سانلا وجهو

 ايدو َجاجّدلا بلطي ايلعَت الإ سانلا نم انهاه 5007

 ابوثولا ديري ٍةَراَق ىلإ هل ينيعب ىقلأ طلاب ًاهيبش وأ

 زفحتم مهعيمجو ,ةرأف نم ةصرف رظتني طقو سركفم بئذو ركام بلعث نيب سانلاف

 ىضاق هئاجه ماهس هيلع طلس نم مهأ نمو .ديصلا مهعسو ام نيمث ديص طاقتلاو بوثولل

 ةعامجلا ءاضق نمح لا دبع لو .هنطاوم ىنايجلا ىماذجلا نامثع نب رماخي ةبطرقب ةعامجلا

 نمو هج نزلا ديرغسلا عب ةلبلاوهخلاب هقيقوو. هقدر وحبس ,نما نثق اق010+ طلسم

 وحن ىلع هءادأ نسحي ال المع هقلك صخشل هراذتعاب لهتسا رعش ىف هلوقك .داكحأ
 :دنسحم ل وهون ءاضقلاب رفات .ىفاقلا قلك ام

 ”! رمال .داضقلا "نست "اردت انك قطط يع قللت هلا لق
 ريت كح ناك دهام ضاع ىل لاقف هنم َتيفعتسا ول تلقو :

 : ملِع رْيَغ نم اذك انيلع ةماقإ حوضفلا 0
 ةارياَسأ ملكت ناركس ةطابقب ةيع“ نع هلإلا نيد ىف كطيو

 "رخام ديلا سا تسلا اننا ير كا اللا ل ل

 قش ىأ رحبلا رخمت :رخاوم (؟) ظ .لابم ريغ :ارداس )١(



 فرش

 ' طبخ سانلا ىلع هماكحأو هئاضق ىف طبخي هنأب هفصي ذإ رماخيل عذقم ءاجه وهو

 بلطي فحالسبو ايخض ارخص لمحي نأ هيلإ بلطي بابذب مزعلا ولوأ الإ اهاتؤي ال ىلا
 ريمألا هلزع ىتح هب ىرزيو هنم نوه لازي امو .اقش راحبلا هايم قشن :ت انفس عفدت نأ اهيلإ

 ةياغ نمحر لا دبع ريمألا نم نكمت ّيصخلا ىلقصلا رصن ناكو .ءاضقلا نع نمحر لا دبع
 نم برقلاب نكسي رصن ناكو ةيشاحلا نم هريغ نيريثكو لازغلا ىذؤي كلذ ناكو نكمتلا

 : هأدي تمدق أم ىلع هميححو هللا باذدع 0 0 0 ل

 5 كلت 0 007 1 1 ضعبو , بارشلاب مهل مهار

 ل ل
 ترغأف :تاذللا ىف هكامهناو هراتهتسال دمحم هيخأ ىلإ هنع اهفرص ىف ركفي 111 ةنس
 رصن عدصو ,هتركف ذيفنت نع توملا هلجعي ىتح مس ةبرش هيقسي نأ ارصن بورط

 هلا وطفل رضحأف ,هتدعم ىف ةكعو اكشف .كلذ ىلإ نمحرلا دبع ريمألا هبنو ءاهتئيشمل
 ىبأب هل اهقلم لازغلا لاقف .تامو .هب رشف ءارمأ هل ىصعي نأ عطتسي ملو .هبرشب هرمأف
 : ةليوط ةهديصق نم هيف ايفشتمو حتفلا

 ريباقملا نيب ترف ةَرِيفَح هلمأي ناك امع متفلا ابأ ىنْعَأ

 روفاكو ِكْسِم ىف مُفَنلاب هوفَل ْنِإو نيملاعلا ىقشأك اهيف راصف

 ةديصق لازغلا مظنف .هتوم دعب رصن رصق ىف هينغم بايرز لازنإب نمحر لا دبع رهو:

 باجح هيلع سيل نكسم ىلإ هرصق كرت دق ارصن نأو اهلهأب ايندلا بلقت اهيف ركذي
 «باوتا ةتالثا عروس لوقن اك وأ هتك قوت هس اه لك ندد دخأب مو ءبارتلا ىوس
 ف ءاجهلا قعاوص نم ةقعاص ناك لازغلا نأ ىلع حوضوب لدي ام انفلسأ اهيف لعلو

 .دوعلا :رهزم عمج رهازملا )١(



 مسا

 الا

 . رهتشا ءفئاوطلا ءارمأ نمز ىف ءارعشلا مالعأ نم .ىريبلإلا جرف نب فلخ وه

 ىف بتكيل ىتح .هنمز .لهأ ىف وجطاو علا صصخت افأكو .حدقو اجه اذإ ةصاخو رعشلاب

 ةريبلإ هتروك تناكو .« ضارعألا ذخأ ف ضارمألا ءافش » هامس تادلج ىف اباتك مهئاجه

 ننيسشلا ناكو 2517 ب حا نقلا قيقا و هللا دبع ريمألا ديب ةطان رغ اهتمصاعو

 نيدبانتم ساطلاو ساكلا نيب مهيهالم ىف نيقراغ فئاوطلا أ رما كحيف هلو راظع

 مهنإو «مهنادلب مقتلت نأ كير ةرغاف ىراصنلا كولمو سنوفلأ هاوفأ انيب .نيمصاختم

 : الئاق مهب فته هلعج امم .تاواتإلا مط نوعفديل ىتح مهنوبهريل

 متئدحأ ىذلا اذاذم مهل لقو ٌكولملا دان

 متلعقو ادعلا رسَأ ىف مالسإلا ٌمتملسأ

 تفق .ىراضتلاب ذأ ةكيلغ ُكيقلا .َتََجَ
 هتفقنش .نضلا انشنن يمنا رن انركعد

 نيذلا مهئارمأ ىلع - لوقي امك مايقلا ىلإ وأ - ةروثلا ىلإ سلدنألا لهأ وعدي وهف '
 مهنإ لب هدي ىف مهيديأ نيعضاو وودعلا ىلإ دالبلا لاومأ نيملسم ةركنم اثادحأ اوثدحأ

 نيقاش «مهتارامإ مكح ىف ريصنلاو نوعلا هنم نيذختم ضعب ىلع مهضعب هب َنودْعَتْسَيل

 رمال | ركرادتي نأ ةحافض هةليبكو ةلئاكرخ نيمأب تدير ةلوسوو مالسإلا اصع كلذب

 - لوزن دنع اهب نصحتي ةعلق دييشت ىف قراغ نيقلب نب هللا دبعف ,ىداني نمل ةايح ال نكلو

 ظ 5000 هيف لوقيف ةثراك

 ع ِِ 2 ض هم

 ريسريسعلا "دونم ةنان# افاق هققنا نلف.

 الاقع لب القعم سيل وهو اهل القعم اهوح جسنت لازتال ٌّرَقلا ةدودك - هيأر ىف - وهف

 ةجاهنص وجهيف «بيج الو عيمس الو .هتليبقو ريمألاب هفاته رركيو ,هيف توتو اهوح هلت.

 2 ] 3 :هلوق لثمبي اعيمج رباربلاو

ِ | 38 0 

 برخلاو 17 ص ةيحد نبال برطملاو 1١0/6 2 ةريخذلا هرعشو رسيمسلا ةمجرت ىف رظنا )١(
 ] ظ 0 141 5197/9 بيطلا حفنو ءاهدعب امم

 ةديرخلاو "١9 ص ىديمحلاو 4, ٠١8/5



 م
 اوك نق .نسدالا نإ ةيربلا ابأ هل تلقفا .ىمزت  .ىف مدأ  تيأر
 اومعزام ناك نإ ةقلاط ٌءاَوح | لاف كتم لس" .رباوعلا أ

 ١ لا ودق ديول بدنا دنع نتمألا جدع 9 عجوملا ءاجلا اذه لثم هنم رثك انو
 نوطبارملا ىلوتسا ىتح هدنع ماقأو .هراجأف .هب اريجتسم ةيرملا ريمأ حداهص نب مصتعملا
 :دشنيل ىتح ءاديدش اءوس سانلاب نظلا يبس رسيمسلا ناكو .84 ةنس هترامإ ىلع

 ٌرَوَصلا الإ هنم ُمهعومج ىف سيل مدآ ينب تيأر
 0 ٍريطك َتْرِص كلذك مانألا ٌعيمج تار: ايقلو
 هللا توب دوحما .لوقأ .دساو مدع اذه. ايمهعن

 ىف عقي نأ ةيشخ اراسيو اني تفلتي لازيال رذح ريط لثم اعيمج سانلا نم حبصأ دقف
 .اعراض هيلإ ائجال هبرب مهرش نمو مهنم ذيعتسيل هنإو .هل اهودصر مهكابش نم ةكبش
 :مهيف لوقي ذإ ءارعشلا نم هتعنص لهأب هنظ سانلاب ٌىيسلا هنظ ةلكاش ىلعو

 ٌرطفلاب رعشلا ّلهأ ضع ىىننكل َّرعشلا ّبحأ انأ
 رك ادع بلو الإ اًرعاش الجر يقلت تسلف
 هردنلا ْمعَم الإ مهرثكأ ىف لهجلا ىلإ كونلاو .بجعلاو
 ناذللا لهجلا كلذكو قمحلا وأ كونلا امأ .هرعشب رعاش لك بجعي نأ ىعيبطو

 00 هتاذللا رشف: ارارم نلعيو .اههم . مهمصو ىف غلابمف مهرثكأ ىلع امهلجسي

 ةايحلاو ةعانقلاو دهزلا قيةقيرط ناعفشا نم رثكي هلعج امم .هتايح نم هواي اهرجه

 .توملاو

06 

 وه»: ىراجحلا هيف لاق ةّيِسْرُم ىلاهش ةكي ةيرق نم ىكيلا لهس نب ىبحي ركب وبأ وه
 كلذ ريغ ىف هب طشنت الو .ءاجهلا ىف الإ هتحيرق ديجت ال ءانرهد ةئيطخو انرصع ىمور نبا
 2057٠0 ةنس ىلاوح ىفوت نأ ىلإ نيدحوملا ةلود قحلو نيطبارملا نمز ىف شاع «ءاحنألا نم

 سس سل ب 17

 )١( ض ةيقبلا ىف :نيشلاو.ةقدر# رفاسملا داز هرعشو ىكيلا ةمجرت ىف رظنا 4
 ةديرخلاو 7/1 برغملاو الا/ ص ناوفصل ٠
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 مهداختال للعي هأرنو .نيمثلملا | قمت كلذلو «مههوجو ىلع ماثللا نوعضي نوطبارملا ناكو

 ئ : هلوق 0 ماثللا

 اومن هلع ةايعلا ةيلغ * ةيضنا لك ارجل نرخ هش
 هعذدتلا ءاجا نمديلع طن انو ةعطدنلا داع مث .مهاضر ةياغ اهب غلب ةحدم ىف

 :الئاق فافعلا صقنو ةءاندلاب مه ايمار مهماثلو مهقالخأ ف حدقو مهاجهف

 0 ناك قلع لا ىو ةءاند ماثللا. طبر ْنَم ّلك ىف

 نارذغلا ىف رانلا عاعش بلطاو همع ةفع |اذ ًطبارم نبلطت لإ

 ب ىسملدناكح ىف هناكو ةةءاذي رثكأ وهن اناةننان ةعوطقمو ةعوطقملا هذه سفن ىفو

 نكت مو «نييلامشلا ىراصنلا نثارب ىف اهعوقو نم سلدنألا اوذقنأ ,نيذلا مه نيمثلملا نأ

 مهتلود لاوز دعب مهاجه ارو .ةديعبب اقحس اهيف مهوقحس ىتلا ةقالزلاب ةرفظملا مهتعقوم

 لهأل هواجه هتلكاش ىلعو .هل - حص نإ - عفشي ال كلذ نأ ريغ .نيدحوملا ةلود مايقو

 لو لثمب هومركأ نأ دعب ساف

 هقفتم ُكارآلا مكيف ٌتحيصأف مكُرئامض تءاس .دقل ساف َّلهأاي
 2ع

 هقرتفم سانلا ىف تيا صضئاقل ] مكتداس ٍضعب ىف ٌتعمتجا امبرو

 ٌْ ,هسفقن بويع ىصعح انأكو ا كاع لطقنو ةعوطقملا هذهم ةءاذبلا ف ىداتتيو

هب مصو امو .هتجوزو هيقفلل ةميمذ ةرشع رلاصخ نم هاصحأ ام لثملابو
 : هتدلب ىضاق 

 :لوقي ءابصغو ةقرس دجاسملا لاوم 7 ىماتيلا لاومأ هلكأو هروج نم ةيسرم

 "ادا لك هلك ف فلل - 25 5 5 35

 )0 8 © هب 5

 وع 2 5

 .مظعم :لج (؟) سحن بكوك وهو لحز بكوك :ناويك )١(

 العا : ةلج )ع ظ ..مّوشو



 "سل

 نم مهنم هذخأي ام نإ لوقي ذإ ,ةباعدلا نم ائيش هيف نأل فيفخ ءاجه هنإ لوقن امنإو
 :هيوجهم ضعب ىف هلوق عذاللا جلا هئاجه نمو .هراسيب مهئانبأل هعفدي هنيميب لاونلا

 ىَسنَ نأ لبق نم اًركذتم ' هب تقلل اذإ ةَءوضولا دعأ
 َمْمَّسلا سّجني هنم لظلاف هب تررم نإ كبايث ظفحاو

 ئ 0 ف 7 وهو راد اههبشت ال ةراذقو سند هلئامي ال سندب قاض ي هنأكو ؤ

 ل )1(
 نومرح نب ىلع

 :ديعس نبأ هيف لوقي ةّيِرَْللا نم ءنومزح نب نمحرلا دبع نب ىلع نسحلا وبأ وه
 اركاذ اقلفم ارعاش ناك » : ىشكارملا كلملا دبع نبا لوقيو «ءاجطا قعاوص نم ةقعاص»
 ىف انب رمو .«ىجاهألا عذقم ناسللا ءىذب .رهدلا '"'عقاوب دحأ خيراوتلاو بادآلل
 هلوفق دعب ىدحوملا بوقعي روصنملا اوه نرخ نها ناك هلا حيذملا ءارغش نع انتيدح
 :تناسحتسا عقوم روصنملا نم هتديصق تعقو دقو 01١ ةنس ةرفظملا كّرألا ةوزغ نم
 رصنتسملا ىلع دفو هنأ ىشكارملا كلملا دبع نبا ركذيو ,كانه ةعطق اهنم اننغتاو
 ةيسرم ىلع ىطيرجملا هيلاو نم |(لظتمو هل احدام شكارب (ه1 )57١- ىدحوملا
 * داق مقلد نم ديلا هب ا رصتتسلل رهو قل ةناحخ نم هغلب امل طايسلاب هبرضل

 ىلإ لصي دكي مل نومزح نبا نأ ريغ .هنم فصتني ىتح هيف هميكحتو ىلاولا نم نم هنيكمتب
 :ةفسأ لشق ىلإ ولا قف صاصقلا نم هلمأ هل متي ملف رصنتسملا ىفوت ىتح سلدنألا
 ةيسرع ةنعألا دئاقل ةعئار ةيثرم هلو .رصنتسملا ةافو دعب ةريصق ريغ ةرتف شاع هنأ ودبيو
 .٠ همسأو ,سلدنألا داوق دحأل ضرعتلا ىلإ هؤاجه هّرجو ؛عضوملا اذه ريغ ىف اط ضرعنس
 :الئاق ىراصنلا عم عقاوملا دعا 3 رف هنأ 0 ,عدال ء ءاجبهب .ىسيع نب دمحم

 وْزفلا نع اًيدح عمسي ملو انينَج هّمأ نْطَي ىف ناك ول نأب دوي

 ' 5١١/7 ضايرلا راهزأو اهدعب امم 7 بحمملا ةرفشو قاومزرح. نبا هةر قءرظنا (1)
 .ةيهاد :ةعقاب عمج عقاوب (؟) برغملاو 54 ص رفاسملا دازو اهدعب امو 17١ ص



 ا ١77

 0 ِهَمَهَم ىف حاورألا اهب ريطت ا - لثم هلقع نكلو ليقث

 ولد نم غّرفي ٌءام اهب نظت ةيحل ضرألا ىلإ هيقّدِشب ليمت
 ىوري الو فوري ال ىلثم نكلو ةصيقن لكب هنع اوثدح دقو

 هنآ يدعو: :ةدحتلاوب ةعاحتلاب همر ق اروهشم ناك ىذلا دئاقلا اذه لف نك لهو

 لقعلا ةفخو حورلا لقثبو ءهنم ءىرب وهو ,نبجلاب هفصي ىضمف .هيلع هطخسأ ام هنم ردب

 عذقم ءاجه ىف ةغلابم ىهو .ضرألا ىلإ نيلئاسلا هيقدشب ليمت لازت ال ىتلا ةيحللا مخضو

 . نأ ىأر رصنتسملا ىلع دفو نيحو .عاجشلا سرافلا اذه لثم نع هيحني نأ هب ايرح ناك

 امهدحأب فقوف «ناباب ا ناكو هراد دصقف .عماج نب ديعس ىبأ ىدحوملا ريزولاب ىقتلي

 -  :دشنأف ,رخآلا بابلا نم جرخ هنإ هل ليقف .هءاقل رظتني

 فب انو راد ىلع فوقو نمو نيب نمو لجو نم هللأب 5

 "يا ىتايح نوكلمي ال  ددعالب بابرأ ةرايز نمو

 ندك :نيبام ةانيبلطت صيزلا# ياخ املا تدعو .ىا
 ىف ءاجحلا ةعزن ابتكلو .ءارعشلل احدمتو اراردم اثيغو اييدأ عماج نب ديعس وبأ ناكو

 غلبو .ءارطالاو حيدملا هنم نوقحتسي نم ةرداب لوأل اعرستم وجهي هتلعج ذإ نومزح نبا

 .هئاجه ماهسب هامر نم لكل اهنم صتقي نأ دارأ امنأكو .هسفن اجه نأ نفلا اذهب هقلعت نم
 :لاقف

 يلا :تراشا قف زوجع هجوك ُهتلْخَف ىهجبو ةآرملا ىف تلم 0
 .قدبلا فب هور دق ام اهب نإف  ىتقيلح ٌلمأت وجهت نأ ٌتئش اذإ

 ىوحن او رظنت الو اوضُع ىرّولا ىدانت 2 ةَروع نم رارزألا ىلع نأك
 ولخلا | بيطلا الو ىهايلا قئارلا نم ْنُكأ مل ضرألا ٌتبنتامم تنك ولف

 نأ ىلإ هتعفد ىتلا ىه تناك امبرو ,ةريثك ةرارم نومزح نبا ىف تناك هنأ قحلا ىفو

 0 ا

 تحفل نيل اهنا ناكل ةنح ءةعشرم يووم اهو رهو ل ال[: 00

 هتالوو هلاعو برغملا ةأضق دنع نومزح نبا لانو» : هلوقب هنع هثيدح ىشكارملا ىهني

 0 معدبلا 'دئاحط نم افوخ رشا ةرابعبو « هناأسل نم افوخ. .ةورثو 0

 ,”.ىلومو ىكاله :ىنيح (؟) .عسأو و .ةزافم :همهم .حايرلا :حاورألا )١(
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 ىميلعتلا رعشلاو ءارعشلا

 عفد رصعلا اذه ىف ةيلقعلا ةايحلا ىقر نأ لوألا ىسابعلا )١( صغلا باتك ىف انركذ

 نب نابأ هيلإ نيقباسلا لئاوأ نم ناكو .ىميلعتلا رعشلا نف ثادحتسا ىلإ ءارعشلا

 نم تيب فلأ ١6 ىف ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نع ةنمدو ةليلك باتك مجرتف ديمحلا دبع
 ىف دحتت امنيب تيب ىلإ تيب نم ةيفاقلا فلتخم هيفو ءزجرلا نزو نم فلؤملا جودزملا رعشلا

 تاجودزم مظن ديدجلا نفلا اذه ىف ةنمدو ةليلكل هتمجرت بناجبو .نيلباقتملا نيرطشلا
 نفلا اذه ىف مظن نمو .ةاكزلاو موصلا ماكحأو هقفلا ىفو سرفلا كولم خيرات ىف ةليوط

 ةرشع تقرغتسا ةليوط ةجودزم كلفلا ملع ىف مظن ذإ .ىرازفلا ميهاربإ نب دمحم ديدجلا
 ناكو .ةدئابلا ممألاو نيكلاطلا ةربابجلاو كولملا ركذ ىف ةديصق هيف ىعمصألا مظنو ,تادلجب

 هباتكب هيف هل ظحاجلا قاسو .ىميلعتلا نفلا اذه ىف مظنلا نم رثكي رمتعملا نب رشب

 مهجلا نب ىلعلو ,ناويحلا فانصأو تارشحلا نع امهيف ثدحت نيتليوط نيتديصق ناويحلا
 548 ةنس ىتح ءافلخلاو مالسالاو ءايبنألاو ةقيلخلا ءدب نع اهيف ثدحت ةيخيرات ةموظنم

 ظ .ةرجهلل

 نكي مل نإ - ديدجلا نفلا اذه ىف نييسابعلا اوكاح نيذلا سلدنألا ءارعش لئاوأ نمو

 ىف مظن ذإ .ءاجهلا ءارعش نيب هتمجرت ترم ىذلا لازغلا ىبحي رعاشلا - هيلإ قباسلا مهوأ
 نم نيحنافلا نيب عئاقولا ليصفتو اهوزَغ ىف ببسلا اهيف ركذ ةليوط ةزوجرأ سلدنألا حتف

 رماع نب ماتتب هدعب ىقتلنو ."''انسحم ايصقتسم مهءارسأو اهئارمأ ددعو اهلهأو نيملسملا
 نبا لوقيو 78٠١ ةنس دودح ىف ىفوت نأ ىلإ هتلادبع مث رذنملا هينباو دمحم ريمألا ريزو

 اهيف ءارمألاو اهتالو ةيمستو سلدنألا حاتتفا ركذ ىف ةروهشملا ةزوجرألا هل :رابألا

 نمحرلا دبع ريمألا مايأ رخآ ىلإ اهحتتفم دايز نب قراط لوخد تقو نم اهبورح فصوو

 .اهنأ دكؤي ام كلذ ىفو '”'مخض باتك ىلع لمتشت اهنإ نايح نبا لوقيو .' 'مكحلا نب
 :لوطلا و ةظوفم. تناك

 ١55/١. (ةرهاقلا اهدعب امو ١1١ ص لوألا ىسابعلا رصعلا )١(

 ١178. ص (ناتبلب ىبرعلا باتكلا عبط) سنؤم نيسح . د قيقحت ءاريسلا ةلحلا (9)



 مو ظ

 دبع نبا '''ةز وجرأب انيقتلا هزيجارأو ىميلعتلا ىخيراتلا رعشلا عبتت ىف انررمتسا اذإو

 اعزوم 717 ةنس ىلإ ٠١ ةنس نم رصانلا نمحر لا دبع تاراصتنا اهيف لّجس ىتلا هبر
 هءهلوقب :اهلهتسا .كقو :ءاتيزب. 0 وحن ىف ىهو تاونسلا' كلت ىلع اهيف هتايبأل

 ٌراصبألا هكردت نكت ملو 2 راطقأ هوخت مل ْنَما َناحبس
 هيبش الو 2 هل انهف ْ هوجولا ههجول تنع نع

 1 5 اهغيسأ ىتلا هئالآ ىلع هل ادماح ةيسدقلا هتافص ضعبب هللا فصي ىضمو 0

 نأ لعب نمل دنألا قفل هموت ةرعانلا تار اضتنا وب رعاقلا نمحرلا ديعب ديشيو ,سلدنألا

  اذإو ءناكم لك ىف راوثلا رثكو ءاحنألا لك ىف نتفلا تّمعو ترئانت دق هتاّبَح تناك

 ىلع امربم ءاضق ىضقيو اهتدحو سلدنألا ىلإ ديعي ايونس ةيلاوتملا هتاوزغب نمح لا دبع

 «نو رغاص مهو ل دي نع هل اوقلي ىتح لايشلا فرات ةلزانم ىف ذخأيو قارملاو راوثلا

 رصانلا تاوزغ نم ىلوألا ةنسلا '' !هردوخ دنع رق داب قير قط را ةزوحرا نم ققكتو

 رهش نم عباسلا ىف ةبطرق نم هب جرخ امخض اشيج ٌّدعأ دق ناكو ,ةئاثالث ةنس ىهو

 نب ديعس هرئاثو نولتنملا نصح ىلإ هجناو ا ةروك راوثب أدبو .ةنسلا كلت ىف ناضمر

 نب هللاديبع هرئاثو ناتنمش نصح ىلإ لحرو «نامألاب ذالو ملستساو هلزانو ليذه

 ,ةئاملا براقت تناكو هنوصحو هلقاعم عيمج نع هل الزانتم مالستسالاب ردابف .هيلاشلا

 تارغبلا ف مل نا ْق نوصفح نب رمعل ةيلاوم تناك يلا نوصحلا ىلإ لحرو

 حتتفاف نوصحلا نم ةريبلإ ميلقإ ىف نوصفح نبا ديب ناك املا مدقت مث ءاعيمج اهحتتفاو

 تاهمأ نم انصح نيعبس حتف دق ناكو هشيج حيري نأ ىأرو .افلاخم اهيف عدي مو اهرثكأ

 - اهلثمب مهب 1 حوتف ىهو «ةئاثالثلا وحن غلبت لقاعمو حجوربو نوصح قوس نوصحلا

 ىلإ ادئاع اهنم لفقو ,ةدحاو ة ةوزغ ىف ضرألا كولم نم دحاو كلمل - نايح نبا لوقي ابك

 أديشم ةتزوجرأ ىف هبر دبع نبا لوقي اهيفو ,مايأو رهشأ ةثالث دعب ةبطرق هتمصاع

 ظ :نيعناخ نيرغاص هل مهمالستساو هسأب نم نيرئاثلا قاذأ امو رصانلاب

 ياا يب ها

 ةوشتلاو دانجألا كسير ادينشلا» دا عج

 "اح نم رع ركسعب ِهتارَغ ىف نايج ىحتنا م

 0 .اهدعب امو ه8 ص سبتقملا 2 ه../ع ديرفلا دقعلا ىف ةزوجرألا رظنا | )١(
 ١ ب وماست عهم ةانع لقي سس( دع اهنفب انو
 نم سماخلا ءزجلا ىف ةوزغلا هذه عجار (؟)



0" 
 ىعادت اهنوصخُخ تليفاوب ةانعاربتج :انيفارع .تنعذاف
 انمأ اعيمنج سانلا عسوأو انضح انضِح نوصحلا حتتفاو
 هروهشم ٍةفأ لكب ّىهو هريبلإ هروفإ نم يحبنا مث

 ادينع اهسنإ نم الو اهب "اديرم اهنج نم عدي ملو
 اانفو هلقازر ديعوب ازاتفلاو ّلْذلا ُءاسك الإ
 هتادع نم هللا هافش دقو هتازغ نم ريمألا فرصناو

 امل سيل ىتلا ةوزغلا هذه ءازإ اهب جوت نأ ىغبني ىتلا ةرارحلا اهيف سيل تايبألاو
 ىخيراتلا رعشلا نم ةزوجرأ ىف تغيص اهنأ ببسب كلذ ناك امبرو .سلدنالا خيرات ىف ليثم
 .ةرارح جهوتملا ىئانغلا رعشلاب هنم درسلاب هبشأ حبصيو ةرارحلا هيف رتفت ىذلا ىميلعتلا
 ذإ ةوزغلا هذه سفن ىف لب ,ةسامحلا اهيف لعتشت رصانلا ىف ةريثك حئادم هبر دبع نبالو
 :؟"' ضانلل هحدم ىف هلوق اهيف هل نايح نبأ دشني

 انام .كقأ روحلا-:اهيف ناك ان: كني. قف ةنكاس ضرألا تكرت رهش فصن ىف
 9ك اينلاوخ اناني اوناك .يقوف .نيهاشلا -ةموغ ”اوارب امل

 : هتيعر ىف هلدع فصو ف لوميو

 هدَسَج ىف ةايحلا حور درو هيتس. تنعي لدلا :اقل "اسيعا

 بلاطابأ دصقنو ؛ىخيراتلا ىميلعتلا رعشلل مظان مهأب نيطبارملا رصع ىف ىقتلنو
 بتاكلا لاصخلا ىبأ نبا هرصاعي ناكو «ليلق امع ةملكب هدرفنسو «ىبنتملاب بقلملا رابجلادبع
 هدعب أومظن نم مهأو .«بقانملا جارعم» اهامس ِهِككي لوسرلا بسن ىف ةديصق هلو روهشملا
 لصفلا ىف هتمحرت قأتس ىذلا بيطخلا نب نيدلا ناسل رعشلا نم ىخيراتلا نوللا اذه ىف

 ىرعش خيرات ىهو «لودلا مظن ىف للحلا مقرد» اهامس ةليوط ةزوجرأ هيف هلف ,سماخلا

 ىنيف نييسابعلاف نييومألاف نيدشارلا ءافلخلا زاجيإب اهيف ضرع .ةيمالسإلا لودلل
 نيطبارملاف فئاوطلا ءارمأف سلدنألاب ةيمأ ىنبف (نييمطافلا) نييديبعلاف ايقيرفإب بلغألا
 سنوتب ةزوجرألا هذه نم ءزج عبطو ءايقيرفإب نيرم ىنبو ةطانرغب رصن ىنبف نيدحوملاف
 ىفو .تايبألا حيضوتل ارثن اهفيعاضت ىف بيطخلا نبا قوسيو .ىضاملا نرقلا نم ةرخأب
 ناك امو ىضبرلا مكحلا خيراتل هضرع كلذ نم .ةريثك اهنم تاسابتقا «ةطاجاألا » هباتك

 .ةحضاو ةراعتسالاو نا ريغص نارئاط :جاردلاو ١١. ص نيستفملا نم سماخلا زج ا )0
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 هئاضقو مهرودل همدهو نيريثك ءامدل هكفسو هيلع ضبرلا لهأو ءاهقفلا ةروث نم
 نم ناكو .هب نيطيح اوناك نم تلهذأ ةطابر اهنيح ىف هشأج ةطابر عم ةروثلا ىلع عيرسلا
 نيدلا ناسل لوقي .ةمذ الو ادهع هيلع ةروثلا ىف دحأل عري مل ثيحب توربجلا ةدش

 :'''ماشه هيبأ ةافو دعب مكحلا هيلوت ىلإ اريشم
 امكحلا ىّسملا هئبا اهب ماق امكتحا هيلع ٌرهدلا اذإ ىتح
 7 !ِضَبَرَو ىَعقأ ثْيللاك اشحوتسم ضبقناو أهيف ا رعشتساو

 ضيّرلا لهأ ىف ةعقولا شحفأف َْضْفَن تحال هتصْرُف اذإ ىتح
 "ا نيالا نمل 0 ملا هيي طل نا

 نم ةرثك انتلباق ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا ىلإ ىميلعتلا هرعشو خيراتلا انكرت اذإو
 مل ذإ .ىصقتست وأ سلدنألا ىف ىصحت نأ نم. .نثكا .ىهو. :ةيملعلا :دئاضقلاو ةيجارألا
 تعاذ ابنم ةفئاطو .ةلوطم دئاصق وأ ةيفئازا هيف اومظني نأ نود الع نوكرتي اوداكي

 ملعلا ىف ةساردلا روحم تحبصأو ةريثك حورش اهيلع تبتكو ىبرعلا ماعلا ىف اهترهش
 مساقلا ةموظنم كلذ نم ,ةيمالسإلاو ةيب رعلا نادلبلا ىف انب رغ وأ انقرش |هم هتمظن ىذلا

 ا امك - اهامس دقو ءىناثلا لصفلا ىف ءاّرقلا نيب هركذ رم ىذلا ىبطاشلا هر
 ادعو. هيلا ديم ةيطاشلا مسباب :ترهساو: ,كادارقلا ىف. قاهتلاةحوو قامآلا زرع
 ءارارم تحرش دقو ءاتيب نوعبسو ةثالثو ةئامو فلأ -عضوملا اذه ريغ ىف انب ٌرماك-

 ىلإ ىبطاشلا رصع ذنم ءارقلل ىساسألا عجرملا تلظو .هريغو ىواخسلا ملعلا اهحرش
 ىف ةموظنم تاءارقلا ىف هل نإ كانه انلقو ىطانرغلا نايح ابأ ءارقلا -نم.هعم انركذو .مويلا
 لوقيو .«ىلاوعلا عبسلا تاءارقلا ىف ىلآللا دقع» :اهامس دقو نيعبرأو ةعبرأو تيب فلأ

 ةرهشلا نم ''ااهظح قزرت مل اهنأ ريغ ةيبطاشلا نم دئاوف رثكأو رصخأ ان ضع وأ
 دارها وضعا ىكلاملا اهبهذم مامإو دل دنا لففاح بلا تعاونا! ره دو .عويذلاو

  :هايشو كلامل أطوملا باتك ىده ىلع هفلأ ثيدحلاو هقفلا ىف سيفن باتكب فئاوطلا
 ملعأ ةلرزب دع اني ره اك ت مزح نبا لوقيو «ديتاسألاو قافملا نم أطوملا ىف امل ديهمتلا»

 ىف ةديضف ظني ىطاشلا .لدج اه هنلذ. لفلو «ةلعأ :هلتج ىيدكلا هتف لعب مالكلا 3

 .دهع :ماللا ديدشتب لإ () غ١/81 ةطاحإلا )١(
 نبال ةنماثلا ةئاملا نايعأ ىف ةنماكلا رردلا (8) هيتيلإ ىلع سلج : ىعقأ .دسألا :ثيللا (7؟)

 10/6 رفح . قسلو :همئاوقا ققوطاو ضير. :ةيدشفو ةئقاس ككضتو
 .ضرألاب
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 اهتخأ ظح قزرت مل اهنأ ريغ + ,ةقيقد ةطاحإ باتكلا اذه الع طيحت تيب ةئاسمح
 . تاموظنمو زيجارأ فلؤي كانه ةبورعلا مايأ رخآ ىتح ىسلدنأ ملاع ريغ اناقليو .ةيبطاشلا

 / 4179 ةنس ىفوتملا مصاع نب ركب ىبأ دنع اناقلي ام وحن ىلع ةفلتخملا ةينيدلا مولعلا ىف

 ىف ىناعملا حاضيإ» مساب ةموظنم '''تاءارقلا ىف هلو بيطخلا نب نيدلا ناسل ذيملت
 ىف ضوافملا زنك» :مساب (ثاريملا ضئارفلا ملع ىف ةيناث ةموظنمو «ىناثلا تاءارقلا

 ملع ىلإ لوصولا عيهم» : : مسأب لوصألا ملع ىف ةثلاث ةموظنمو «ضئارفلا ملع

 نرقلا دس سيرا نق ترش انيباككو ىدنت ىو وهرأ كلاما ةقنلا.ق ةلودول وصألا

 دئاصق نومظني اوناك ام اريثكو .بيرق دهع ىلإ ساف ةعماج ىف سردت تناكو ىضاملا

 لعةماكحاو هقفلاب وأ .كاءارقلاب وأ نآرقلاب ةلضتملا لئاسملا: نطفي .طبضل تاعوظنفو

 ىندملا نايب ىف اتيب نورشعو نانثا ىهو .راصحلا نب نسحلا ىبأ "!ةيئار ىف دجن ام وحن
 هيف فلتخملاو ةروس نورشع قافتاب ىندملا نأ اهيف ركذو .ميكحلا ركذلا روس نم ىكملاو
 :نكمف كلذ اذه. امو. رش :ةرشع. .اننثا

 زتعملا نباو ؛عيدبلاو نايبلا نونفل همظن ىف قرشملا سلدنألا كراشت نأ ايعيبط ناكو
 روص اهيلإ مضو انّسحن رشع ةينارث هيف ىصحأ ذإ «عيدبلا» هباتك ىف اهنيب عمج نم لوأ وه

 نإ هفيضت ةيلاثلا :بقحلا :تذخاو..ةبانكلاو.ةنيشتلاو ةراعتسالا ىعو ةسناسألا قايبلا
 نيرشعو نينثاو ةئام ىرصملا عبصإلا ىبأ نبا اهم غلب نأ ىلإ ةديدج تانّسح هتانسح

 تاموظنم 17١ ةنس ىفوتملا ىلبرإلا ناثع نب ىلع ذنم روهظلا ىف دحأتو .انسح

 ,نايبلاو عيدبلا تانسحم نم انسحم اهيف تيب لك نمضتي تاموظنم ىهو .' 'تايعيدبلا
 طيسبلا نزو نم هيعيدب مظني هانيأر 70١ ةنس ىفوتملا ىلحلا نيدلا ىفص ناك اذإ ىتح

 انسحم نمضتي اهيف تيب لكو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حيدم اهعوضوم اتيب ١60 ىف
 نايح ابأ هرصاعم ىرنو .نيسمحخو ةئام اهيف تانسحملا تغلبو .عيدبلا تانسحم نم
 ىلبرإلاو ىلحلا ةهجو اهب هجتي مل هنأ ودبيو «نايبلاو عيدبلا ىملع ىف ةديصق مظني ىطانرغلا
 دعي مل كلذلو ,عيدبلاو نايبلا ناولأ نم نيعم نول ىلإ ةراشإ تيب لك نم لعجي نأ ىف
 نبا دئاصقلا كلت ىف مهسأ ىسلدنأ لوأو .تايعيدبلا دئاصق نيب لمعلا اذه هل ءالعلا
 طيسبلا رحب نم ةيعيدب مظن ذإ .ىوبنلا حيدملا ءارعش نيب هل مجرتملا ىشأ ىداولا رباج

 )١( نه. نساقلا» رقيلاا نهب لوألا مصاع نبال تاموظنملا هذه ءامسأ ىف رظنا 21 .
 مفنلا ١11/6. ) )7”ةلاوغ قنات روطت :ةغالبلا انباتك رظنا

 )١( ظ .اهدعب "امو مسقلا :ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلا عجار
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 قلتو هيلع هللا ىلص لوسرلا ميدم 9 لعجو اكن نيرسعو 0 ةئام ف

 ] :٠ ١ هلوقب اهلهتساو «ىرولا ريخ حدم ىف اريسلا ةلحلا» :اهامسو

 اة يل أفا د ا ل
 ملكلا بيطا ريشلاو حدملا هل رثناو ممالا ديس مميو لزنا تبع 2

 0 عاضبألا داق تيدا بيطقلا ةيعيننلا تاتسحلا هايج را

 انس نيتس وحنب أاهيف ىفتكي هلعج أم كلذ لعلو

00000 

 ءقشمدب 117 ةنس ىفوتملا ىنايجلا ىئاطلا كلام نبا ةمحرت ىلإ عجرن نأ ىفكيو «ةغللاو

 ىبرعلا ماعلا ىف لب بسحف سلدنألا ىف ال ةرخأتملا ةيبرعلا نورقلا ةاحن رهشأ دعيو

لا ريبعتلا عم ةطرفم ةلوهس هيلع الهس ىميلعتلا رعشلا مظن ناكو ,هعيمج
 قدأ نع عصان

 ةغوصملا اهيف هتاموظنمو هزيجارا ةرثك كلذب دهشتو .ةغللاو فرصلاو وحنلا ىف قئاقدلا

 مظن ف لضؤملا» 55 وحنلا ىف ىرشخمزلل لصفملا همظن اهتمدقم ىفو ,ةعيدب ةغايص

ثالث نم برقتو ,وحنلا ىف «ةيفاشلا ةيفاكلا» ةلوطملا هتموظنمو « لصفملا
 هلو ءتيب فالأ ة

 ةعباراو ةئآم ىف ىهو «تايماللا وأ حاتفملا» مساب لاعفألا ةينبأ ىف ةيمال ةموظنم فرصلا ىف

 لاعفألا ابنمض لماكلا نزو نم اتيب 51 ىف ةيناث ةموظنمو .ءطيسبلا نر نم. اتيب رشغ

 ىف هلو .رهزملا هباتك نم ىناثلا ء ءزجلا ىف ىطويسلا اهب ظفتحا ءايلا وأ واولاب ةلتعملا دب ةينالثلا

 نمضتت ىهو «دودمملاو روصقملا ىف دودوملا ةفحتر اها ات ىف ةيواو ةموظنم ةغللا

 عم ةرهاقلا ىف تعبط دقو اهيناعم فالتخا عم ةدودمم وأ ةروصقم فلأب ىهتنت ىتلا ظافلألا

 قرفلا ىف دادتعالا» :اهامس طيسبلا نزو نم اتيب 57١ ىف ةيناث ةموظنمو . ءاف زجوم حرش

 ةيفلألا اعيمح هتاموظنم مهأو .امهب ىهتنت ىلا ةلثاهتملا تاملكلا اهنمض «داصلاو ىازلا نيب

 ةيفاكلا ىربكلا هتز وجرأ اهيف رصتخا تيب فلأ ف ةز وجرأ ىهو فرصلاو وحنلا يف

 عيمج ىف اهيلع بالطلاو خويشلا بابكإو ةسرادملا نمو ةرهشلا نم تقزر دقو .ةيفاشلا

لا ىف ىرخأ ةموظنم ىأ هقزرت مل ام مويلا ىلإ اهفيلأت ذنم ةيب رعلا دالبلا
 فرصلاو وحن

 نابصلا ةيشاحو ىنومشألا حرش لثم اهيشاوحو اهحورش ترثك كلذ لجأ نمو .ةغللاو

 144 ةنس ىفوتملا ىنجاطرقلا مزاحلو .هيلع ىرضخلا ةيشاحو ليقع نبا حرشو هيلع

 دصقا : مي .ةنيدملا :ةبيط )١(
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 قاوتملا نابفس .ىآلو :ليلق اع هنع انثيدح ال ضرعنسو هناويد اهنمضت ةيوحن ةموظنم

 «بارعإلاو فيرصتلا ىملع ىف بارغإلا '''ةياغ» اهاس وحتلا ق ةؤوجرا ل58 ةكس
 ةيععارألا لئملابو ,ةرهشلا نم ءىسب -تاع ارقلا ف لق وقبر اك 2 طحت مو

 ,وحنلا ىأ ٠

 نبا ركذيو .كلام نبأ ةيفلأ اعيمج ةرهشلا اهتيلس ذإ يل م

 ةعئاشلا ةروصقملا ظافلألا نم اريثك نمضتي زجرلا نزو نم ىوغل طخ عاش دق ناكو
 عبارلا ةرقلا قبلي رد قا كلذ ديو ءاهظفسو اهيعفرعع قييداتملا ذخا ضرغب ةروجهلملاو
 د ل ا اتيب نيسمخو نيتئام وحن ىف عقت ىتلا هتروصقمب
 تاروصقم عنصب هنوكاحي قرشملا ىف ءارعشلا ضعب ذخأو .هنباو زاوهألا ىلاو لاكيم نبا
 سيمخت ىفو اهب ءارعشلا ةيانع ىف ىلعملا حدقلا هتروصقمل لظ هنأ ريغ هتروصقمل ةلئامم
 ىف هتاكاحم نولواحي - سداسلا نرقلا دنم ةصاخو - سلدنألا ءارعش دجنو ءاط مهضعب
 ركذ ذإ .ىموزخملا قيرح نب ىلع مهنم ركذنو .ىوغللا نيبلعلا رعشلا نم نوللا اذه
 ةعيدب ةيوغل هور هل نا «فاماو يرد ىلا اين. نضواج" 9 وقم هلا نأ .ىنشك اززملا
 هرصاعمل نأ ىشكارملا ركذو 208 ةنس ىفوتملا هديس نبال ةيوغل ةدوعرا اين قكراع
 دهزلا ىف لوألا :ماسقأ ةثالث ىف اهلعج '''ةروصقم 771 ةنس ىفوتملا ماشه نب رماع
 ثلاثلاو ءسمخ ىلع مالسإلا ىنب :ىوبنلا ثيدحلا ىف ىناثلاو هرافغتساو هللا ىلإ عرضتلاو
 نب صفح ىبأ نب هللا دبع دمحم ىبأ ءاثرو ناوخإلاو نامزلا نم ىوكشلا ىف
 احرش هل اهحرشو هيخا نبال اهأشنأ اتيب نيتسو ةسمخو ةئام وحن اهتدعو .نمؤملا دبع
 هنع انثيدح ىف اهب ملنسو ةرهشلا نم اظح تلان ةروصقم ىنجاطرقلا مزاحلو .اديفم

 تق | ىداولا رباج نبا ةروصقملاب أدبو .سنوت بحاص رصنتسملا مودم اهعوضومو
 ا يفنلا ىف ىرقمل اهدشنأ دقو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حيدم وه اديدج اعوضوم
 لعجو ءزجرلا نزو نم تيب ةئاثالث نم رثكأ ىف ىهو .ةديرفلا ةروصقملا مساب اه ايمسم
 ةووصقملا فلألا [ناذ قرحلا لتو:تايبأ ةرشع اهبف د

 ضعب اهنيمضت عم ,ىوبنلا حدملا دئاصق ىف تعاش ىتلا ةداعلا ىلع بيسنلاب اهليكتاو

 )١( ص سماخلا ىف كلاسلا جهنم هباتك ىف نايح وبأ اهركذ 17.

 ص ردصملا سفن ('9) .60 ص كلام نبا ةيفلأ ىلع مالكلا ٠١7.

 بيطلا حفن عجار (4) رفسلا نم لوألا مسقلا :ةلمكتلاو ليذلا (؟) 507/7.
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 ةجوشتلا و: قر انا دك | جحب .نككف ركذو ةرطعلا لوتس ةرس ةضافإلاو ةفيرطلا مكحلا
 ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناك ىتح ابرق هدايدزاو .هنم ليربج برقو ءامسلا ىلإ هجارعمب
 ىف ظتكت ةروصقملا نأ عمو .ةقيلخلا ةأشن ذنم ايداه الوسر ةمألل هاضترا هللا نأ فيكو
 .اعراب ارعاش ناك ذإ ,ءادألا نسح عم ةلوهسلا اهيف عيشت ةبيرغلا ظافلألاب اهتايبأ ىفاوق

 .ةملكب ىنجاطرقلا مزاحو رابجلا دبع بلاط ىبأ نم الك صخن نأ انب ىرحو

 .رابجلا دبع بلاط ؟) وب

 . .هيفلاط: ندا :ةانحن نع ةنقاو ةكامولعت انئاططاج ةنسلدنألا مجارقلا تن '
 دا ريغ .,ةلماك ةيخيراتلا ند و داشنإو هل ةمجرتلاب ماسب نبا ىنَع اقمحو ءرابحلا دبع

 عيمج نم اهب طيحي اهرهنو ,ةيسنلبو ةبطاش نيب رقش ةريزج لهأ نم هنإ هلوقب ىفتكا
 نبا لوقيو ةساز طقسم ىف ةعيبطلا رعاش ةجافخ نبا عم كركشي كلذدب وهو .اهتاهج

 مهبجعأو ءابدأ هتقو لهأ عربأ» ناك هنأ فيضيو .ىبنتملا بقلب فّرعي ناك هنإ ماسب

 .«موظنملاو روثنملا ىف ةداجإلاب (ةقاط) اعَرَذ مهعسوأو .مولعلا ىف اننفت مهرثكأو ءابهذم
 :نلاتلا لضتلا ىف انانبأ ايقيءانطتقا دي رح هل نيقتاو وعملا ىف ةفرس قاكتفلا زكذيو
 .هرعشب ريمأ ريغ الو اريمأ حدي ملف ءشيعلا نم هتجاح ٌدسي امب اعناق ناك هنإ لوقيو

 لدتو .ةفرعملاو ملعلا ىف همدق خوسر ىلع لدت اهنإ لوقيو .ةيخيراتلا هتزوجرأب هونيو
 لح نيطنا ركل: ةلوخ ةالو حا هنأ انا ةظنو. تاسؤرلا دعا لا اهمدق هنا لع احل هتمنقم

 ىف خرأ هنأ ريغ ءاهيف شاع ىتلا ةبقحلا نع ائيش ماسي نبا انل ركذي الو .سلدنألا ىقرش
 هدعب ناطلسلا ايلع هنبا هبقع ركذو نيطبارملا ناطلس نيفشات نب فسويل هتزوجرا

 ىف جتنتسي ىناهبصألا داعلا لعج امث .همكح ىف هب ىدتيهيو هيفتقي هناو (ه 01/-05)
 ىلإ عجري نمو .ىلع مكح نم ىلوألا ةنسلا دعب ىأ ةئامسمح ةنس دعب شاع هنأ هل هتمجرت
 دشرتسملا ةفيلخلاب مهمتخ هنأ ظحالي نييسابعلا ءافلخلا نع اهيف هثيدحو هتزوجرأ
 :هنع الئاق (ه6-١6059؟)

 ّقحلا ٍهلإلا هلل كلملا»و قّلَخلا مامإ َنآلا ىلإ َوْهو

 عبس نوكت دق ,ةمكح ةدم ىف ةرتف شاع هنأ ىلع لدي ام «نآلا ىلإ» :(هلوق ىفو

 ءاهدعي اهو. 01/0 قلاواهتعي انو 1 ةركذلا ناجل ديع:يلاط نا هجرت ظنا 1
 ىناهيصألا دامعلل ةديرخلاو 188-70١
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 هنأ اهيف ركذ ةيرثن ةمدقم اهيدي نيب عضو دقو ءاتيب نيسمخو ةئامعيرأ ىف ةزوجرألاو

 يع هنا هفضو هلا روحة انوفعا ا اذنعاق ءانيؤرلا ةحأ نإ تاننلنا ف د اييدق

 افطاق خيراتلا بتك ىلإ هتزوجرأ ىف عجر هنأ ركذي مث .مركلاو دوجلاب ضايف رحبو راردم

 6 ف 3. ها لوقيوا ناجيإلاو لامحإلا 0 .اهررد نونكم اطقتلمو اهرهز 3و

 0 درفنم نميهم قلاخ عادتبا ةءربلاو لا ءامسلا عدتبم هللا دمح ىف لكنا

 ملاعلا توكلم ىف لمأتلا نإ وعدبو فيقتل نس قو ناد ند نه لوك ع هز

 نم هللا هيو أمو ةزأولعاو ناسنإلا قلخ ف لمأتلا ىلإ اضنأو هقلخ ماكحإو هريبدتو

 .مولعلا نم هريغو خيراتلا ملع ملقلاب ملعلاو لقعلاو تاملا ىلإ قزرلاو ةايحلأو ساوحلا

 لكف نوكلل عناصلا هنأ ىلع لالدتسالا ىلإ ناسنإلاو نوكلل هعادبإو هللا دمح نم لقتنيو

 ,ةيلعلا تاذلا وه عناص نم دبال لب ,ماسجألا عنصت ال ماسجألاو .ماسجأ نوكلا ىف ام
 :دسنيو

 ةيوغلا ةقرفلا»و ىوهلا لهأ ةيرصبلا ةئفلا لوقل أ

 مهج لاق .ردفاو مهَلوق مُهفلا اذاي هللا كاده رذحاو
0 

 قلخلا بر تافص ىتبثم نم  ّقحلا لهأ لوقي امب ّلقو

 تسيل هللا تافص نأب مطوق نم رجضلا هب دتشيو ةلزتعملا ةيرصبلا ةئفلاب ديري وهو
 هنا نلعيو .ةمسجملا هدادناو مهج نم رجضلا هب دتشي اى ةينابرلا تاذلا نع ةدئاز

 ناك هلعلو ,ةيسدقلا هتافص هل نوتبثي نمم ةنسلا لهأ ديري .قحلا لهأ هب لوقي امب لوقي
 - لقعلا بناجب - نمؤي هنإ لوقيو .ىرعشألا نسحلا ىبأ عابتأ ةيرعشألا ةديقعب نيدي

 ,ريهامجلا نع ريهامجلا وأ ريفغلا مجلا نع ريفغلا مجلا هلقني ىذلا رابخألل رتاوتملا لقنلاب

 هتلص دكؤي امم ءضرعلاو رهوجلا نع انثدحي نأ كبلي الو :ىرعشا لقوا نع كلذب وهو

 :لوقي .ةفسلفلاب

 ضرتفم هل ٌحْوُطلا ىذلا الإ ُضَرَع وأ ٌرَمْوَج ءىش لكو
 رسفي ذإ ضّرَعلا وهامو  ٌرهوجلا ام الئاق تصحف نإف

 ضاعبأ ىِذب سيل ىذلا وُهَو ضارعألل لماحلا ٌرهوجلاف
 ناكسإلا»و مرجلا ٍتاكرحو  ناولألاك لومحملا ضّرَعلاو

 ذإ ضرع الو رهوج ال هنإف ةيربلا بر الإ ضرع امإو رهوج امإ نوكلا ىف ام لكف
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 .-- درفلا رهوجلا ديريو - رهوجلاو .ميسجتلاب لصتي ام لك نعو ميسجتلا نع هّرنم وه
 .نوكسلاو ةكرحلا ةسبالم هسباليو ناولألاك هلمحي ذإ هب قحال ضرعلاو .أّرجتي ال
 مولعملا نيب ام قرف ناسنإلا فرعي نأب ىصويو ملعلا نايب ىف ةثلاث ةمدقم ىلإ لقتنيو

 ةبلغل الو هب ةاهابملل ال ملعلل ملعلا ذختيو .ديلقتلاب ذخأيو لقعلا لمهب ال نأو موهوملاو

 :الئاق ملعلا عاونأ نع ثدحتي مث .هب وه ام ىلع ءىشلا ةفرعم هنأب هفّرعيو ,موصخلا

 ثَدحُم ملع مث يدق مع تحيي ْنَم ايأ ٍناملع معلا

 شطبلا ٍديدشلا ةيربلا ىراب ,شرعلا بر لع ميدقلا نإ

 قطن ىذ ام ريغو قطان نم ٍقلَحلا ُملع كاذف تو

 ناهرب الب ٌىرورض ملع نانيسلع بدحم ملع لكو

 لاوحأ نع ثحابلا قطنملاو ' :لالدتسالا ملعف هذعبو

 نم قلخلا ملع وه ثدحم ملعو ةيلعلا تاذلاب ٌصاخ ىلزأ ميدق ملع :ناملع ملعلاف
 وهو ناهرب نودب ىرورض ملع :نامسق وا نالع ثدحملا ملعلا مث ,قطان ريغو قطان

 هنيهاربو قطنملاو لالدتسالا ىلع موقي ملعو دحاولا فعض نينثا نأب ملعلاك تايبيدبلا

 يلع ىنيو .هل كيرش ال دمص درف ملاعلا عناص نإ :الئاق رمتسيو .ةحيحصلا هتامدقمو

 ا لوقيو ءميسجتلاب ةيلعلا تاذلا ىف دوهيلا م عم مهداقتعاو ,«ثيلثتلاب مطوق ىراصنلا

 ركفتلا نع ةعبار ةمدقم ىف ثدحتيو . ا نأو كب ءرش نع هلالج

 ىلع لدي ناويحو تابن نم ضرألا ىف ام لك نإ لوقيو ,ضرألاو تاومسلا تؤكلم ىف

 .عناصلا ةينادحوب ةقطان دهاوش اهعيمجف ءجوربلاو موجتلا كلو فون دي اهنايضحقل نأ

 كلذ مز.« فربف اواو ىلعأ وه ذإ لقعلا ةرقل داقنت اهنأو ةدارإ اه سيل سفنلا نأ ركذيو

 قلطملا لامكلا وه هقوف ابَر نأ ىلع كلذ لدف .هتاذ نم وأ هريغ نم تافآلا هقحلت دق

 ايدتهم ةيربلا قلخو ةقيلخلا ءدب نع ثدحتي ةسماخ ةمدقم ىفو .هددحت ةياهن هل سيل ىذلا

 :ادشنم .ميكحلا ركذلا قم. :ءاوضأب

 لَن ركَّذلا ىف لوسرلا نع دانك الثا تاؤسلا .ُهللا قي .ذق

 اممألا وأبي نضرألا اخد: تق :امنقا ناخذ دام نم جرخأ

 .لاسنألا لمح هني .ناكف .لاصلخا كف زرع مدآو

 ءايلعلا هند انكسف و مدآل ار محل
+ 

 هلق لقمي تازممتلا قلطب نب كلل نكقلا قدفاحتاج لإ تايقلا ل وتم وقم
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 اهليل (ملظأ) شطغأو اهارسق اهكنم مفر أهانب ءامسلا» :تاعزاتلا »نيون لاقت

 0 ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث# :تلصف ةروس ىف هنأش نع هلوقو «اهاحض جرخأو
 ةروس |يف هناحبس هلوقو 4نيعئاط انيتأ اتلاق اهرك وأ اعوط ايتئا ضرأللو اه لاقف

 لح ا ىلإ اهتعقر عسوو ناسنإلل اهطسب ىأ «اهاحد كلذ دعب ضرألاوإ» : تاغذانلا

 ةروس ىف ىلاعت هلوق لثم ةداهشب سبايلا نيطلا وهو لاصلص نم روص مدأ نإ لوقيو
 : نمحرلا ة ةروس ىف هلوقو «لاصلَص نم ارشب قلاخ ىإإ ةكئالملل كبر لاق ذإو## : رجحلا
 ءايحأا مدآل ةاقيوا ارب ها نا ةينلاطب ىبا زكذيو .«راخفلاك لاصلص نم ناسنإلا قلخإ

 ةرجشلا نم امهلكأو اهبرل (هتايصع نع اثدحتم ةزوجرألا ىف رمتسيو .سودرفلا اهنكسأو

 راشتناو اههلسن رئاكت نعو .ليباه هيخأل ليباق اههنبا لتق نع ثدحتيو ضرألل اههطوبهو
 ىف مهصصق ىلع صوصنملا ءايبنألا نعو .حونل هللا لاسرإ نم ناك امو هيف. داسفلا

 هل كو ةفساو ةفاقك لع اه لذ ء.اتيب نيتسو ةئام وحن كلذ قرغتسيو .ميركلا نارقلا

 ىلإ تامدقملا كلت كرتيو .قطنملا نم اهب لصتي امو ةفسلفلابو ةيمالسإلا قرفلاب هتفاقث
 ءافلخو ةيمأ ىنب ءافلخ نم مهالت نمو نيدشارلا ءافلخلا نع ثدحتيف .ءصلاخلا خيراتلا
 سلدنألا ىف ةيمأ ىنب ةلودل خرؤي مث .انفلسأ اك دشرتسملا دهع ىتح سابعلا ىنب

 .امربم ءاضق رايدلا كلت ىف ىومألا مكحلا ىلع ءاضقلاو ةبطرقب ةنتفلا نم ناك امو

 هلوق لثمب مهمكح داسف روصيو ءاقيقد ءاصقتسا مهنادلبو فئاوطلا ءارمأ ىصقتسيو
 : مهنع بضاغلا

 اداهجلاو ٌروغثلا اولطعو ادابعلاو تدالبلا اولمهأ دق

 نابلصلا ةباصع اورهاظ 5 نالذخلاو لهجلا ىف مهدازو

 رمخلاو وهلل اوشاعو ىمحلاو روغثلا نع ةلتاقملا شويجلاو ةيعرلا اولمهأ دق مهف

 ةصاخو مهعاطأ تيوق ىتح لاهشلا ىف ىراصنلا فئاوط اولخادو ءرمزلاو ءانغلاو
 ةدالقلا ةطساو ةلطيلط مقتلاو هريغ ىلعو دابع نب دمتعملا ىلع ةيزجلا ضرفف شنوفذأ
 ناطلس نيشتنات نب فسوي لا: نتلدنالا تعفو: فرات ةهعب لك قكلعكاو.: الة

 هدونجل هقحسب لاهشلا ىراصنو شنوفذأ نم اهذقنتساو ,سلدنألا ىلإ ربعف نيطبارملا

 ىفو اهيفو .عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع ةقالزلا ةعقوم ىف اليبو اقحس
 :بلاط وبأ لوقي نيفشات نبال سلدنألا لهأ خارصتسا
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 نيفشات نبا ٌسانلا ٌحَرْصَتْسا نيدلا رس هللا دارأ ذ
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 ةيفاش ام :اينوحلا فنانو هقالزلا ىلإ 0 ع
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 هعمجلا موي نيدلا رصنب تماق ُهَمقَو نم اهلثي ٌرَدإ هل

 هدا كيرف فبما نخل ىل' هير كافه كردلل لير

 نبا اهلهأ خرصتسا سلدنألا ىف فينحلا نيدلا رصن دارأ نيح هللا نإ لوقي وهو

 «قبطم مالظ رثإ ىف ءىضملا حبصلاك مهابلف 60/1 ةنس ردص ىف كلذ ناكو .2نيفشات

 ردابو ءلحمضي نأ كشوي سفنو قهري نأ كشوي قمر نم سلدنألا ىف ىقب امل اكردتسم

 ناكو .ةعمج موي ودعلا لزانو .هباكرب فحي رصنلاو ّىْعَو دنا ةقالالا لإ اقيلتم لع

 .هناطلسو هشرع لثو هدوتكتو نيداسلا نننوفلاب ةيضاقلا ةيزخا هيف تقاخ دإ الصأف اموي

 رايتخا ىف مكحملا اهقسنو ةنيصرلا ةلزجلا اهتغايصو اهجيسن ىف ةعئار ةزوجرألاو

 نم ائيش اهياع ىفضت وأ 0 كيت ةيعيدب تان نونو: نتلك وذ ىناوقلاو ظافلألا

 مدقأ دنم ابرغو اق نق يرعلا ا 6 ىعاولا هرصب ل لدت اى .ةيمالسإلاو

 .هنمز ىتح ةيمالسإلا لودلا ىف بقحلا

 ىججاطرقلا ” راج

 ءاملع ذاذفأ نم وهو .مزاحل ءاغلبلا جاهنم باتك نع ثيدح.ىناثلا لصفلا فلان

 ةنس ةنجاط رق ىضاق ىراصنألا ىسوألا نسحلا نب دمحم هوبأ هب قزر ءاهئابدأو سلدنألا

 ىف مولعلاو بادآلا ىقلتي ذخأف ٌبشو .ميركلا نآرقلا ظفحف هتيب رتب ىنُعو ,ةرجهلل 8

 ةنيدم ىلإ اهنم لحرو ءسلدنألل ىقرشلا بونجلا ىف طسوتملا رحبلا ىلع ةعقاولا هتدلب

 نيبولشلا هذاتسأ تاقلح مزلو ةيليبشإ ىلإ ابرغ هتالحر ّدمو ءاهخويش نع ذخأيل ةيسرم.
 ىلع هعالطا لعلو .دشر نبا بتك ةءارقب هاصوأف ةفسلفلا ىلإ 8 هيف تاك :ةله اع

 ناونعب مالع ىدهم روتكدلا ةساردو ءرداصم نم حدقلا راستعا هرعشو هتمج رتو 0 ىف رظنا )١(

 ىف ةروصقملا نفو ىنجاطرقلا مزاح نسحلا وبأ» راهزاو» .يطويشلا ”ةاعولا ةيقيو 8+ .نك-.لعملا

 هركنو هرعش عمجو « اهقيقحت عم ىبرعلا بدألا نبال بهذلا تارذشو اهدعب امو 77١/8 ضايرلا

 .هب افي رعت عم كاعكلا نايثع توريبب عبط) ءاغلبلا جاهنم هباتك ةمدقمو 787/06 داععلا

 اهب امو ةجوخلا نب بيبحلا دمحم روتكدلل (سنوت
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 ' امم ةيدقنلا ةينانويلا ةفاقثلاب هلصو ىذلا وه سيلاططسرأل رعشلاو ةباطخلا ىباتكل هصيخلت
 -  شكارم ىلإ هتايح نم ثلاثلا دقعلا رخاوأ ىف رجاهو .ءاغلبلا جاهنم هباتك ىف هرثأ حضتي
 نيدحوملا ناطلس نأ سحأو .ةينس تالص هنم لانو حادمأ هيف هلو ىدحوملا ديشرلا دهعلا

 . نم نيريثك لثم - هجتاف .لامشلا ىراصن ةلزانمل مهعفد ىف لمأ ال نأو هتياهن ىلع كشوي
 هبّرقو هلضف هل فرعف .,سنوت بحاص ىصفحلا ايركز ىبأ ىلإ - نييسلدنألا هي رصاعم
 انطوم سنوت ذختاو ,هنيواود ىف هفظوو (ه 7170 - 417) رصنتسملا هنبا هنم هب رقف ىفوتو
 هتقو ناكف .ناكم لك نم ملعلا بالط هدصقف هتيص عاذو .184 ةنس هتافو ىتح هل

 ىنعو .رعشلا مظنو فيلأتلاو بالطلل هتارضاحم نيبو رصنتسملا ناويد ىف لمعلا نيب اعزوم

 ءاغلبلا جاهنم هباتكل هتمدقم ىف هرعش نع ثيدحلاب ةجوخلا نب بيبحلا دمحم روتكدلا
 رمخلاو ةعيبطلا فصوو دهزلا تاعوضوم هل ةروثأملا عيطاقملا ىف لوانتي هنأ اظحالم
 ضعب ركذل وأ هرعش ىف ةيملعلا تاحلطصملا ضعب ركذل عنصتي دق هنأو بيسنلاو
 .هيلع هللا ناوضر نيسحلا ءاثر ىف ةعوطقمو ةديصق هل ركذيو .ةيعيدبلا تانسحملا

 ىف ةحدم هل ركذيو ءرصنتسملا هنباو ىصفحلا ايركز ىبأ ىف حئادملا نم ةفئاط هل ركذي اك
 :اهتحتاف ىف لوقي ام وحن ىلع سيقلا ٌىرما ةقلعم زاجعأ اهنمض ِهَكَك مظعألا لوسرلا

 .لزنمو بيبح ىركذ نم ِكِبنافت لّسرم لضفأ ترز نإ
- 

 كينيعل
+ + 9 

 رصتخم عنص ىف ماهسإلا لواحو .رصنتسملا اهب حدم ىتلا هتروصقم هحئادم مهأو

 ىف ىهو طيسبلا نزو نم اهمظن ىتلا ةيوحنلا هتيميم ىف ىرن ام وحن ىلع وحنلل ىرعش

 ىلع نيدفاولا هماركإل ىصفحلا رصنتسملا ءارطإب اهلهتسي وهو ءرشع ةعستو تيب ىتئام
 ىف ذخأي مث .هئادعأ ىلع هتاراصتناو هتسايس نسحو هلدعب ديشيو .ءسلدنألا نم هتمصاع

 وحنلا فيرعتب ائداب هثحابم نم ةفئاط هيف ضرعيو .وحنلل ىرعشلا رصتخملا ضرع
 لماوعلاو ءانبلاو بارعإلا ماكحأ ركذي مث فرحو لعفو مسا ىلإ هميسقتو مالكلاو :

 .:فرحأو: نطفتلاو ءانتتسالاو ءاذتلاو ءاسألا بضاوتو:لاعفألا :بضاوتو هتاكحأو لعفلاو
 عنصي نأ ديري ناك هنأكو .ةديصقلا فقوتت هدنعو ءادتبالاو بارعإلا تامالعو بصنلا
 مزاح دئاصق عورأو .هنع فرصناف اقاش قيرطلا دجوو كلام نبا ةيفلأ لثم ةيفلأ

 لب ةليوط ةز وجرأ ىهو ء.رصنتسملا اهب مدم ىتلا هتروصقم - بير نود -  ةيرعشلا

 : ادق .لدغلاب."اهلهعتا قو: ءدسو: تين هقلا غلبت ذإ .ءلوطلا ىف ةفرسم .,

 ىَوَجلا حيرابت نم ىداؤف ىلع“ ىّرنلا ٌموياي َتجِه دق ام هلل
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 م هوانا اب ما لا قابلا ثكأ دايأ اين ادي ووبتب ىلإ هز ل لشي ظ

 ىف نيك امون ةاهؤولا روم لانلاون قارقلا كاظم يويمتو. نييعلا وص لامع نع هيدا

 ' ةئام ىف هحدمو رصنتسملا فالسأ حيدم ىلإ لوحتيو .ىجش نم مامحلا ليده مهسوفنت

 5 ىلعأ دب ردسي باكا وهو 50 يوك رصلا ىلإ هباستنا اركاد اتيب نيرشعو

 :دسنو «ىقات رم
 ع

 ادعلا ىلع هنلوعب ديم هب دود هم رصنتسم

 ىغتبا هلو: هرقل .ةسجتب مل ٠ ..ىذلا  نانتلس. كلت كش كلم

 نم هنالمحت نيتللا هايملا تاق اك جلل دب اهيدشمو نقرا ساب قا

 ىه امنإ ةانق لك نأكو ,نيريبك نيرهتب .رصنتسملا امهددج نيتللاو سنوت ىلإ ناوغز لبج

 دحتيو ءسنوتب ةبصقلاو رهف ىبأ تانج فصو ىف ليطيو .نسودرفلا رهن :رثوكلا سفن

 ا انك كيل :هنإ لاوقيوب مئااذغأب ةكدقو ةعيجو دلو نصت ىنأر«نع
 :ادشنم هرثآمو هيلع هلضاوف ددعيو ,مايألا هب تباط دق ,ضايف دوج رحبو

 هايل ابل قتلا كنت كرا ةملود. .ىف . علا ..تارآ ءانفاب
 رنتم نس يصاب م عام 2

 "!ىدكلا مالحأك م”الحأ رقذلاو سرع ىلايللا» ٌديِع ٌرْهّدلاو

 ,بحلاب ىنغتيو ءهوهل عتارمو هبابش خبارلا ىركاللا هنبقتا قب اهععانف قنوت جت انك

 .اتيب نيثالث وحن ىف كلذ لكو .ديصلاب هعاتمو هوط فصي |ك بهشلاو بكاوكلا فصيو

 ىتلاو ىراصنلا اهبهن ىتلا ندملا نع تيب ةئامثالث وحن ىف اثدحتم هيضام ىلإ هتركاذب دوعيو

 نيلقنتم بابشلا نم هنالخ عم اهيف معن مك ارّوصم ,مالعألا ةداسلاو ءاملعلاب ظتكت تناك

 ةنيدم دهأشم ىنغتيو .حاطبو جورمو كر ىرفو راهنألا ٌىطاوش ىلع روسجو روصق نيب

 نمو .هبلقو هعمسو هينيع 0 ناك ادوقفم اسودرف فصي اماكو تاليمجلا اهئاسنو ةيسرم

 ظ : هلوق
 ظ

 ص ها ىف ودل هب اقص . نصت ةهمرلا ف نيف

 0 هضوَر ىف قُم ىف سنألا _لصوب ايد عطقن

 .رثكو رجنلا .اياطعلا :اهللا .معتلا :ىدايألا )١(

 ْ تابعا ف 1 مدغلا ناكر : ىدتغم . أ :حودلا افض .فيصلا ىضفن .: فيصن )3
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 "7 جتناو اهنم ٌرْيطلا ىعادت ثيح انشسفنأ ىتملاب ىجاشتتو
 "اىَيطَضُمم هبلق ّىلخ نيب هب نوين "اهي اجلا قت

 "ىّبرلا َرْهَر اهب ٌوَلَخ ىنتجا اهيف ماو لامجلا َرْهَر ىنتجا اذإ
  ""ىَمَو ْنَم اهاَسَو دق ىناغملا كلت ىف ٌرُنلا ميظنك ٍناغأ مكو
 ”  ىكح ْنَم هاكح دق ىنابملا كلت ىف رْهّرلا ريثثك ٍثيدح مكو

 ىوجنو ةرطعلا اهتانجو ةيسرم اهيف مسر ىتلا ةرهابلا ةحوللا نم طوطخ هذهو
 هنم لاخو ىوحلا كرش ىف عقو بح نامسق سانلاو ل وصوم سنأ ىف ىنملاب كانه بابشلا
 نم ُءلخلا ىتنجي لبقلا نم وأ رظنلا نم هبح راهزأ ٍّبحملا ىنجي انيبو ,هيف عقي نأ كشوي
 اك انايعأ قوتطلاا لذ ,امايأ نوضقي ال امنأك كانه سانلاو .ةبالخلا ةعيبطلا دهاشم
 فصوو ةحوللا كلت مسر ىف مزاح ليطيو .ةدئفألا دايت نفس: لخابو ىقيسولاو-ءاتغلاب
 اذإ ىتح ,حاودألاو حاورألا اهيف ىقتلت تناك ىلا نكامألا تارشع نم هب فقو ام 0
 .اهكلف ىف هبحص عم هتاهزنو اهجيلخو ةنجاطرق هلايخ ىف تمسترا نانجلا كلت عدو

 .ةرحاسلا نويعلاو قادحألا سؤكأب اهيف نيشتنم «قئادح ىف سنالا سوئك اهيف نيقاستم
 فصو ىف ليطيو .ةيسرم ةحول نع الامجو ةنتف لقت ال ةحول اهيف نكامألل مسريو
 فصيو .نيمسايو سجرنو ئريخو قيقشو دروو نسوسو جسفنب نم اهراهزأو اهقئادح

 ىناغم اهيدفت 5 نم لوقي ناغم وأ لزانمو ضايرو لابج نم اهي فوطي ام لك
 افع امو رئاعلا اهّدَح بدنيو ايقسلاب اهطوعديو .ىبنتملا اهب ىنغت ىتلا نأ يعش :بعشلا
 مزاح نم هلك كلذ قرغتسا دقو .فينحلا نيدلا دهاعمو ىدهلا موسر نم اهتاوخأ ىنو اهيف
 لواحيل رصنتسملا ريثتسي نأ سيدارفلا كلت هزه رووا اع :ةاوا افأكو تيب ةنايثالث وحن
 اهنيبو هنيب تدعاب كانه هل ةبوبحمب ببشيو .اهنم عاض ام عجرتسيو سلدنألا ذاقنإ
 رصنتسملا حيدمب مليو .ةعئاضلا سلدنألل ازمر عاض ىذلا اهبح نم ذختي امنأكو ,مايألا
 نم هترجه نع تيب ىتئام وحن ىف ثدحتيو .هنم عاض امم ائيش هل هماركإب درتسا امنأكو

 ,ريصو دلج ىف اهلمتحا ىتلا قاشملاو بعاتملا نم اهيف ىقل امو سنوت ىلإ سلدنألا
 لثم نم مكحلا نم تارشع هناسل ىلع ليستو هلاصخو هسفن ىفو ةايحلا نوئش ىف ركفيو
 هلو

 .ىلخ :ولخ . بك : قماو )3 .ىجانت : ىجتنا )01(



 ةعورا .ى ةثداح
 رم نهبسم اًرْوط شيعلاو
 ءرىرما لك ىلإ ٌبوبحم شيعلاو
 ىف عسي جل نيم ةجاحلا كردي دق

 ةلاخفأ نق: ضرفلا: طاقحأ نإ

 ع ٠
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 ىّرتغا امل عر ىنارتغا الو

 ىّوتَجمو لح ريل ةراتو

 ىتفلاو هيف خيشلا وبن قرف ال

 ىعس نم توفت هينإوا  اهبالط

 ىذيلا -.ليس. .ىلإ ,ةينزع :ىأز

 بع تدان ىكدلح كلذ نب ناكف هكر هج : اولض نمع مالكلا ىف ليطيو
 ةماهيلا ءاقرز ةصقو ءاعرست ديز نب ىدعل هلتقو ناعنلا ةصق لثم نم ىلهاجلا خيراتلا

 ةصقو .مهفتح كلذ ىف ناكف اهوقدصي مو امداق ايضا مهترذح نيح ال اهموق تيدكلو

 ىلع تلات دق هنن اكون .ةقهانش هوز: لقا لا تاقعا ني عنمأ تتاكوب ايف .ق ءانزلا

 سل ل نى مع دخلا نبا هفلخو .هتلتقو اهيلع مدقف اهيبأ لتاق ةريحلا كلم ةيذج

 ةراجتي اهبلع دقي نا اهدغوو: هنن: ةقكوف ارمع اهيلإ اكشو هفنأ اه عدجف :ةغانشا قتعأ ال

 هل تحتفو «قيدانص وأ قيلاوج ىف الاجر لمحت لبإ عم داعو .ةريثك لبإ ىلع ةلمحم ةريبك
 ةلقثم ىشمت اهنأ اهتفلو لبإلا تلخدو .ةراجتلا ضورع ضعب لمحي هنظت ىهو نصحلا
 .اهولتقو ةنيدملا ىلع اولوتساو قيلاوجلا نم لاجرلا جرخو .هبنتت ملو .اديدح لمحت اهنأك

 يا اهوذخأف استاورفظو قامورلا تيراح اننا هفورعسو:ةييرعلا ةروطسألا لوقت ذكف

 تن" اف نيل ةيرعلا ةنوطسالا ىوري امنإ مزاحو :اهمانا ةيقب :تيضق ةيبتع اهوا

 لقث نم ةديئو ريست لبالا تأر نيح اهطايتحا مدعو اهرظن رصقو ءابزلاب ريرغت نم اهيف

 : لوقي لمحت ام

 را 5 5 مم ع ريب -هأ 7
 ا"لادشلا بوهرم وهو ةتنماف 2هفنأ ريصق عدج اهرغو
 0 اني الو اهل 5 اّبَعو ا سيعلا د
 "ا :تلاق امدنع ققحت ملو ظ اهظحل لامجلا ىشُم ىف َباتراو

- 

 كا أم  ىهد مهسب 0 تع ىتح 2 أم ترد امو 8 :1

 ىف ةربابجلا مهكولمو برعلا تالاجر نع خيراتلاو ريطاسألا ىورت امع ثدحتيو
 اوبش نمع ثادحألا نم ةرثك ضرعيو .مزعلا عم رومألا ىف مزحلاب حصنيو ,ةيلهاجلا

 .عطاقلا همسلاب, اروصت دينه كلل ةاوقلا 5" .نونظلا ضعب تنظ الو اهتبيرو اهكش
 .ًأيه :ابع .ليإلا لمح :سيعلا رقوأ (؟) .اطخا :انه ابخ .ركمو ءاهد :ىهد (؟)

 نم :ققعتم لو تكش اهنأ 'ئأ ىسع.تلاق



 ”ه

 ارابخأ ف ويتوب يرجح هينا نات ىف سيقلا ُّىرما لثم ظحلا مهأطخأ نمو بورحلا نارين

 ريشا ةكرعم ىف بلغتب هعاقيإو فاخجلا لثم نم مالسإلا تالاجر نع ةريثك
 ' رخص اهيخأل ءاسنخلا نادقفو هيلع ناورم نب كلملا دبع ءاضقو ريبزلا نب بعصمو

 :دشنيو هنطو نع هتبرغو هلاح ركذتيو ,هيف اهيثارمو

 "لىيرتلاك الإ َُيْرعلا امو رع هئاطوأ ىف ِءْرَملا اوت نإ

 انينح اهيلإ اونحو مهتاطوأ اوقراف نيذلا نييمالسإلاو تييلهاجلا .نم-ةقئاط: :ركذيو
 زكذتف تادحألا كذا دؤغيو ااههايم وم تاعرش وأ ةغوجب اوتهشي نأ .نيعار.اعاتلم
 هشيج ىلع لسرأف هديك ىلع ىضق هلا .نأ فيكو مالسإلا ليبق ةكم ازغ نيح ةهربأ شيج

 برأم دسو أبس ةكلم سيقلبو ناييلس دهده ةصق ركذيو .اريمدت هترمد تاعامج [ريط

 ,قافآلا هرونب تءاضأ ىذلا ىدهلا ّيبن هلاسرإب ةيرشبلا ذقنأ هللا نأ فيكو هضاضقناو
 ) لوقيو 0١. ةئس كرآلا ةنقاوه ف نيدصولا داضف انو: :ىيلذنالا حتفبو هئافلخب ديشيو

 عايض نع ىلجنا ةنتف نافوط معو ,راوثلل ةسيرف خيراتلا اذه دعب تحبصأ سلدنألا نإ
 ءاهوجش ىلت لاحلا اول تحبصأو ,ةيسرمو ةيليبشإو ةبطرق :ىربكلا سلدنألا رهاوج
 ردوفتلا اهلا ركاش ترون نايفترلا كلو ماه عمدمب راهنألا ىتح تكبو كلانه ام " 7

 كلتب ام لك اووتحاو .لاهشلا ىراصن روجح ىف دقع تابحك سلدنألا ترفتناو .ندملاو

 دجني نأ هب بيهيو رصنتسملا ةظيفح كلذ لكب ريثتسيو .فينحلا نيدلا رئاخذ نم رايدلا
 :ادشنم نابسإلا نثارب نم اهعجرتسيو سلدنألا

 :ىدناوب نيتع هنجكلاب اهيكفألا انهت 1 :ةفلخ انين ىلرب

 "ضني ىلاَوَعلا فْرَط ىلع َنِيَذ اهحنق نب مدس نامض ىفف
 نك للا ع هب لاحلا ْنَسلا تداشأ دقف
 "0 ىاَتلا ثأر هب ىجوي ىذلا وهو اهب اًيوءرم ناك ام ادهلا ىأتأ
 2 "الملا ىلمي ام طتخي نسب ةهرخ .ناولملا نك .لازاي

 فاتن :كتسو ,ريثم ملك نم عيطتسي ام لكب سلدنألا ذاقنإل هخارصتسا ىف ىضيو

 ْ .قتفلاو عدصلا .كالملا :ىروتلا .ةماقإ :ءاوث 0(

 .قلخلا :انه الملا .راهنلاو ليللا :ناولملا (4) .حامرلا :ىلاوعلا (1)
 .ميركلا مهيف لتقلا نم رثكأ :ادعلا ىأثأ (”
 - حالصإ :ىأثلا بأر .امئتلم :ايوءرم ..تاحارجلاو .
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 ىبكرا هللا ليخايو مدقأ مدقأ ىأ اهحاتفتسا 9 ّىحا» : : ناذأ لك ىف نيملسملا

 دوه هن او: قنفلا ام مأل هيب ىجري ىذلا وهو ءام اعلم ناك ام ءادعألا قتف دقف ,قيرطلا

 روصتيو «,هتيمح ريدتسيو ,مايألا ىلع اهيلمي لازي امو ىلاوتت هتاراصتنا لازت امو .رصنلا

 هللا ةعاط نم هتعاط نإ لوقيو ,مهقحسيف ءادعألا ىلع ضقني نأ كشوي هشيج نأك
 هر لمفت ناو نسب ناسنإلا حصنيو ءاضرلاو وفعلا هبر ىلع ىنمتيو

 : الئاق

 كا ةنهنو ىئانلا كدوجو نع لوألا 56 ىف هلت ال

 ىلعألا لالا ملاع وأ.رونلاو سدقلا ماع ىلإ اهذشي اهجو :نيهجو سفنلل نإ لوقيو
 نا يبللا ىلع صرح نم لقاعلاو .ةايحلا تاوهشو ايندلا راغب لإ اهدقي اهعيز
 نأو هناقرف ىف هللا لاوقأ قفاو ام الإ ءارآلا نم ذخأي ال نأو اهلهأب ءادتقالاو ةنسلا

 اهيف لذب امو هتروصقم وأ هتديصق نع ثدحتيو .حلاصلا لمعلاو ريخلا عنص ىلع صرحي '

 بلخت ةعيدب تاحول نم ةعومجم - انيأر اك - ىهو .ىناعملاو ظافلألا ريخت ىف دهج نم
 .ةينايبلا اهتعورب ّىراقلا



 لزغلا ءارعش

 مهروصع عيمج ىف برعلا ءارعش لغش عوضوم مهأ لزغلا نإ انلق اذإ غلابن ال
 نم هيف نوفيضيو .ةدلاخلا ىناسنإلا بحلا ةفطاع هيف نوروصي اولظ دقو .مهميلاقاو
 امئادو .ميلقإ لك ىف اضيأ لب ,ةدح ىلع رصع لك ىف تادلجم ألمي ام رطاوخلاو سيساحألا

 مور ىف ةراتو هبحب ىناه ةرات .قارفو عادو نيبو ءاقلو لاصو نيب عزوم رعاشلا

 لدعأ هتعاج هع كلا 11[ ع هديعي نم واو ةنظاخب ةعل طور ارجملا نكي
 قاطي ال ام لمتحاو .هينيع ىف ايندلا تملظأ هنع تفرصنا اذإف .ةحرف اهلئثات ال ةحرفب

 عرفتي ميدق نم لزغلاو .فطعتسيو عرضتيو ىوكشلاب نئي ىضمو .باذعلاو مالآلا نم
 ةيعونلا ةزيرغلا نع رعاشلا هيف ردصي ءايسح ايدام اعرف :نيريبك نيعرف برعلا دنع
 اريوضت“ هيف ىداملا ةعاتم: ريوضتب قعيددق كلذل وهو .ةيسكلا ةذللا ةنه هيرام ذإ ءانايخا

 ءافصلاو ءاقنلا ىلإ ةداملاو سحلا نع رعاشلا هيف ىماستي افيفع ايرذع ايناث اعرفو ايرزم

 وهو ءاهءارو ىسح ءىشل ال ءاهتاذ ىف دجولاو بحلا ىناعمل هتبحاص بحي هنأكو ءرهطلاو
 مهبولقب بحلا رثأتساو اوبحأ نمم .برعلا ءارعش دنع اباجعإ هب ّىلتف ىذلا عرفلا
 امو رانلا كلتب نوبذعتي مهو ءاهؤافطإ نكمي ال مهرودص ىف اران حبصأ امنأك ىتح ,مهتدئفأو
 نامرحلا امئاد هقفاري عاتم ,عاتم هقوفي ال اعاتم اهيف نيدجاو باذعلا نم مهقيذت
 رعشلا اهب ظتكي ىداملا بحلاو ىرذعلا بحلا نم ناعرفلا ناذهو .مالآلاو عومدلاو

 نومظني ءارعش اعيمج سانلا حبصأ امنأك رعشنو ,ناحجرلاو ةبلغلا امئاد اهوألو ىسلدنألا
 هماكحو ىومألا تيبلا ءارمأ كلذ ىف ءاوس .هرعاشمو هقئاقد نايبو بحلاو لزغلا ىف
 ِراوُج ىف ىضب رلا مكحلا لوق كلذ نم نيدلومو ةملاسمو اربربو ايرع بعشلا ءاقاوا

 ه )١(,

 هن رجهو هنبضاغ ْ

 )١( ءاريسلا ةلحلا نيتيبلا ةعوطقم ىف رظنا  0٠/١رادع قبال :يزقملا :ةانبلاو 57/7
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 رب 62
 مل 060 هَ

- 

 1 هوم رول اا

 بنما :لالغ ا ةلرتم ا لي تكل نمت كتاوت ااونلل | مكاو حق نوب وكتتو ىو

 تفغش دق طسوألا نمحرلا دبع ريمألا هنبا ةجوز بورط تناكو .اللذتم ٌنهفطعتسيو
 دض سلدنألا نع عافدلا ىف شيجلا ةدايق نم هبجاو فرعي ناك هنأ ريغ ءابح اهجوز

 '"'هلوق لثم هتعاجش نايبب اهيف هلزغ جزمي هلعج امم .نييلاشلا هئادعأ

 بورت .قركدم ةعلاظ. نب -ااهتلا "شف كل هككي اما
 "ابيهم اًماهل مهيلإ ىدؤوقو  اّدعلا ٌرازَم كنع نينادَع
 ايوهسلاو هب نوُرحلا تألم ٍلفَحَج ىف كرشلا ىلإ تروح

 ةوقو هسأب نايب ىلإ صلخ مث بورطب لزغلا يبف تايبأ ةتسب ةديصقلا لهتسا دقو

 جوتي اليوط لظ:قيكو هلا راقلاو كامن ملل را بوهتتلاو عوزخلل ةعبهماعتقاوةعرج

 نيدهاجللا باوث نم هل دنع ام ءافتيا بوحش ههجو ةرضن تلاحتسا ىتح لاتقلا رابغ

 تيبلا ارز د كلذ 0 .بيلصلا 00 3 فينح ا نيدلا هرصن

 نب نمؤلو .نمحر لا دبع هنباو مكحلا ناسل ىلع ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ىومألا
 '' نمحرلا دبع رعاش ديعس

 ميقم ىعالضأ نيب ربلقب رم ارظن ادع ام ِكتْمِرُح
 ميحجلا و ىبلقو ةدلخم ِندَع تانج ف كنم ىنيعف

 0 نع ربعي الزغ امهنم رثكأ ميحجلاو ندع تانج نيب ةلباقملاب ابعالت ناتيبلاو
 وق لثم سس ةيبدألا نتتكلاب 0 ُْف قرر لزغ ءاجحا طافلقللو ,ةراح

 لو ىلق: رتل باف 3 نع از
 ع

 هديفحو هللا دبع ريمالا رعاش هبر دبع نبالو .ةبذع امهتغلو ناقيقر ناتيب امهو

 "يا ءاريسلا ةلحلا تايبألا هذه ةديصق ىف عجار 0
 ٠١5 ص ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبط (4) 8/7 ىرفملا ةنايبلاو 810/75نرقملاو 1

 050-- رداصم ءاجم لا نع ثلا ف ثرمو .افيثك أشيج :امامل 5(



 ؟ 08

 7 دلوقك ريبعتلا .ق ةقاشرو ريوضتلا .ق نمح لا دبع

 اقيفر بولقلا بيدع اننرو اقينأ ٍلوقعلا ىبسي اولؤلاب
 اتا سلا" نب وس لثمب تعمس الو تيارع. نإ اه
 اقيرغ هانَس ىف كهجو ترصبأ ِههجَو ٍنساحم ىلإ ترظن اذإو
 اقيقر نوكي اال كبلق لاب أم 1 ٍةقر نم هرصخ مطقت نماي

 لام 'اهيف.تايلزغ رضانلا خ

 ءايحلا ةرمحب هنم دودخلا جرضتت ضيبألا ؤلؤللاف اعيدب اقسانت ةقسانتم روصلاو

 الامج مهوتملا اهئوض وأ اهانسو هجولا نساحم ىف قرغي رصبلاو ءاتوقاي وأ اقيقع حبصيف
 مكحللو .ةسالسو ءافصو بايسنا اهيف ةغللاو ,ةدي دش ةقر قيفر رصخ او ,ةنتفو

 1 رصنتسملا

 ىعم ىدي عادولا دعب تنثنا فيكو تأ م فيك < اهتغدو دكو - تبجع

 ا اهيلع ىّرحلا ىدبكايو امد يكس اهيلع ىَربَعلا قلقمايف

 مكحلا دهعل ءارعشلا رابك نمو .ةسلس امهتغلو .قيقر فهرم روعش نع نامني ناتيبلاو
 ىف رصنتسملا هب جر دقو ىنايجلا جرف نب دمحأ مهنمو ,ةملك هل درفنسو ىدامرلا رصنتسملا

 يم و مويا يدار يالا نايج هتدلبي نجس

 :"' هلوق ىف حضتي اك .سلدنألا ىف ىرذعلا

 عاطملاب اهيف ناطيشلا امو اهنع َتْفَفَع .لاصولا ٍةعئاطو

 "9 عانقلا ةرفاَس ليلا _ ىجايد ٌتتابف ةَرِفاَس ليللا ىف تدب

 عاود اهب بولقلا نتف ىلإ اهيفو الإ ٍظحل نم امو
 ىعابط ىلع ٍفافعلا ىف ىرجأل ىقوش تاحمج ىبنلا تكيف
 (©عاضّرلا نم مماعكلا هعنميف امظَي بقّسلا تيبم اهب تبو

 عاتم نم 6 رظن ى وس لل هيف ام ضورلا كاذك

 .012/'؟ مفنلا )١(

 .18١ا١/1 برغم (؟)

 هرعشو ىنايجلا جرف نب دمحأ ةمجرت ىف رظنا (6)
 ةيغبلاو ,/59 ص دئالقلاو 17ص ىديمحلا

 مجعمو 2 ص برطملاو 01/7 برغملاو ١١ ص
 .؟؟5/5 ءابدألا

 همف ىلع لعجي ام : ماعكلا .ةقانلا دلو :بقسلا (8)
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 "ىعارملا نم ضايْرلا ٌدختأف ' تالمهُم مئاوسلا نم ّتسلو

 قي هلاصو عوط تناك انئاو بالخلا هتبحاص لامح انل فصي ىنابجحلا جرف نباو

 لظ كلذ عمو ءاهتنتف ددجتت ةظحل لك ىفو .هداؤف ةنتاف ةرفاس ةليل اهعم ىضمأ هنأ فيكو

 ماع نع هسفنب ايماس ,هزئارغو هفطاوع تاحمج ٍفنعب دري .هيلع هيلع روطفملا فافعلاب |مصتعم

 روصيو .رهط هءارو ام رهطو ءاقنو ءافصو ومس هلك ملاع ىلإ ةيعونلا ةزيرغلاو ةيناويحلا

 هليلغ هب ىفشي ءرظنلا هتبحاص نم هيفكيل هنإ لب ,همف ىلع ماعكلاو أمظي بقس لثم هسفن

 .هأقلت ام لك ىعرت ىعارملا ىف ةلسرملا تاناويحلل نيهبشملا هلوح نمم هريغك سيل ذإ
 نأ ريغ .رمألا لوأ ذنم سلدنألا ىف لزغلاو بحلاب نرتقا ىماستلا اذه نأ ىف كشن الو

 رفعجلو . .ايوق اديسجت هدسجو اهيف همسر امنأكو .ةعيدب ةحول ىف هنع ربع ىنايجلا جرف نبا

 0 'رصنتسملا مكحلا ريزو ىفحصملا

 رئانت له اهَدقع تلّمأتف طيِقَس رد :تلقف ىتتملك
 ص 8 ّ ويت سل

 رْخآ مسبتلا نم ٌرُك َدَقِع ىتترأف 1 ها ا

 0 .اهروحي فيك فرع 0 نأ ريغ ,ةميدق 00 00 0

 ل صقل ,ةريثك تايلزغ ا فيرشللو .هتابحو ا

 نم برهعي م ةفالحلا ىونيو ءاديد ابارطضا برطضتو رومألا جوقو ةنتفلا بشنتو

 نوره ة ةديصتلا ةلضراعم اهملط هيض ذل ١ طل وع اح دج دش عار رعشلا
 :"' نيعتسملا لوقي اهيفو «ىانع تاسنآلا ثالثلا كلم» :ديشرلا

 نافحألا رماوف“ ةطخل :ناتفاو . يناتس ّدح تلا" تاع عع
_ 

 رت جرت

 ٠ و 1. 0 0 ,ييتلاك ثالث ىسفن تكلقر :

 ش 8ك 7

 هول ةريخذلاو 75097 - ؟هإل/١ ءاريسلا .ىعارملا ىف ةالخملا تاناويحلا :مئاوسلا ٠ )١(

 .اهدعيا امو (ةرهاقلا عبط) ديعس نبال نيزربملا تايار (؟)
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 ونب هب كتفو ,تاونس عبس وحن الإ هتفالخب نيعتسملا انهي لو .ةعيدب ةيلزغ ةديصقلاو
 ,ماوعأ ةعبس دعب رصانلا نمح رلا دبع دافحأ ىلإ تداعو .ةفالخلا ىلع اولوتساو دومح
 نبا هب كتف ذإ نيرهش ةدمل 415 ةنس رهظتسملاب بقلملا ماشه نب نمحرلا دبع اهالوتو
 ماسب نبا هل ىورو ,همايعأ نم مع ةنباب فغشو ارعاش رهظتسملا ناكو .ىفكتسملا همع
 ١ دلوق لثم نم اهب هقلعت ىدمو اهل هبح روصت تاعوطقم عبرأ اهيف
 "” سنإلا نم سيلو ىسافنأ عيطقتل هشرع رون نم هللا هأرب لازغ
 ,سفنلا نم رعأ ٌءىش الو ىسفنو ىتجهمو 2ىحورو ' ىكلم هل 6 تبفتو

 اًراعشأو تايلزغ مه ركذتو بدألا بتك مهل مجرتت ىومألا تيبلا ءانبأ نم نوريثكو
 ءامسلا ءام نب ةدابع ةنتفلا نمز ةبطرقب اوشاع نيدلا نيمهملا ءارعشلا نمو .ةفلتخم
 :'هلوق هتايلزغ نمو .ةيئاهنلا اهتغيص ةحشوملا ىطعأ ىذلا ىراصنألا ىجرزخلا

 "ع هل ىداّوف ىف رحس ب رقعب ٌعْدُصلا ىنرواسٍدْرَولا ٌفطَق َتْمْر اذإ
 0 م هع دع علا نوُمُج نم ةّرتق ىمسجب ٍلازغ

 "6 ملا هتبحم نم ىغارف نودو نيل نم :ءانح ىفخأ هترايز

 هعنمو هيلع بتو و هروأس هتبحاص دودح- نم درولا فطق و مار اذإ هنأ لوقي وهو

 اهدودخ نولب هعاومد تدعأ اهنأ معزو ٠ .هداّؤوف ف هتاغدلب رعشيل هنإو ا برقع

 هيلع متم اهترايز نإ 000 0 اهراسكناو اهنوفج روتفب همسج تدع ا

 :' هل وق هتايل زغ نمو .باتكلا نيب هل مجرتنسو امو اهتاكو اعراب
 "'هتاوك ب ٌبولقلا ام انيحشاك ىلإ انو رتب نم عمدلاب اشف املو
 مالو لوُدَع - ىوطت امب - يجي انتوفج 2 كاسمإب انربأ

 طقست الو اهتوفج ىف قرقرتت اهب اههكاسمإو هتبحاص 0 ةعومتلا هريوصتو ظ

 .كالطلاو .6ا/ 0, ةريخذلا 0
 عبط (ىكز بوقعي قيقفحم ) ديهش هد نبا ناويد 1( .هقلخ :هأرب (؟)
 ١1601. ص ةرهاقلا 29/١/١. ةريخذلا (5)
 توملا :انه غرفلا .ّيفخ مجن :اهسلا () .ضغبملا ودعلا :حشاك عمج نيحشاكلا (1) .هيلع بثو :هرواس (4)
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 «سنألا سلاجيو وهللاو ءانغلا رصع .فئاوطلا ءارمأ رصع ىف لزغلا لويس رئاكتتو

 مئات هناكو ,ءاهقفلاو ءارعشلاو ءارزولاو ءارمألا عيمج ةنسلأ ىلع اعئاش الوادتم هدجنو

 :باتكلا نيب: ةعرتهل ةرفتسو ؛مزح نبا هيقفلا مهتمدقم ىفو مهرودص ىلا اعيمج اهنومضي

 :''"هلوق اهنم ةزيثك تايلزغ هلو ارعاش ناكو
 تا 3 2 و

 قش بلقلا نا تددو

0 

 7 ها ري

 ىرْذدَص ىف قط مث هيف . ناخد هيدمب

 رْيَقلا مّلُظ ىف بلقلا. ٌفاغش تنكس

 يدنا هيروضص ءارو دارج كاردإ نإ تقر ويف وأ ؛ةيوبحم الوحتم هلوقو

 نأ ا تنأ كالمألا ملاع نم
 ة ىرأ

 ادهاش دا ىف اليلد انمدع

 لقن مل نوكلا ىف نيعلا عوقو الولو ظ

 ىعلا ىزييمتب ىرزأ لقف ىل نبأ

 َىِواُع مرجلاف ريكفتلا لمعأ اذإ

 تقتل .ٌميفرلا لقعلا كنأ ىوس
 ,ةيسنإ ةئيطاف هن ريح مظعتو .راحو ,رهاط كالم. مأ ىسنإ هب وبحأ ىردي ال وهف

 ترص تئاطرم هرصبت نيعلا نأ 5 هيد وم صل تاكل لو راع دسم

 عيفرلا لقعلا
 "ولو لثم عيدب لزغ هلو .ارعاش مزح 5 0 ناكو :باتكلا .نيب. ”ةنحرتب

 2 ىف ادب امل

 طرق ني توك
 0 فاما

 ربع - ا د

ّ- 

 ٌرمقلا ىلع ءامسلا فو 6 ص مس 67

 لايخلا .لامحو ةغايصلاو ظافلألا ةبودع عم .فهرم قيقر روعش نع مثن ”كاهألاو

 1 الا حام تانغ .ةييموتملا ءارعش دحأ ا رفعج ىبألو .ريوصتلاو

 ٌقجتمم معلا ردستو ملأ رد

 ىدخ هديسوت تدرأ هل لقو'

 زاد مل نكس. رهاطل او قلقا ةنالا قوط )١(

 .5؟ ص فراعملا

 ٠ .530 ص ةمايحلا قوط (؟)

 ) )6برغملا 1١/١.

 : (60) ه7” م ره

 لسا.“ نم ءاجرألا كِل ولحم قفألاو

 ل لضفأ ىدنع كفك لاق

 ظ .1757/7 ةريخذلا (غ)

 :قحتمم .هلامتكاو همات ىف ردبلا :متلا ردب (0)

 .داوسلا ديدش : كلولح .هرون فتخم
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 . ْرْكصَأ مل َنآمظ تبو ُهّرَعْذَي َرْئَعال مّرَح ىف تابف هرب ه# 1 8 مب دال مهو 2 ما َ ٠

 دودخلل رنا راركتب ىقنكي لب .هنع ردص الو مَ ال وهو هد عل نا تشيد

 .هلاقثأو

 اذه - ةلئامم دهاوش ىف ىلي اكو .ةقباسلا دهاوشلا قاني.رمااك ب سلدنألا ق عاشو
 هيف ىرجي ىذلاو ىساسألا هموقم ةفعلا دعت ىذلا ىماسلا ىحورلا وأ ىرذعلا لزغلا

 نسما ل نشيل ىتح اهتيسدقب روعشلاو ةأرملل لالجإلا عم مايه هدعب سيل مايه

 ىف هنأكو هتارظنب - هيدي عوط ىهو - اهنم ايفتكم .هسح نع بيغيو هعم ةبوبحملاو

 .سدقم مرح ىف - ىنالوخلا لوقي اك - وأ - ملح

 نيبدألا ىلإ هنم ريثك ررش رياطت ىقنلا ىحورلا وأ ىرذعلا ىسلدنألا بحلا اذهو
 توشيك نود ةصق ىف جوضولا دشأ نابسإلا دنع حضتي وهو « .ىسنرفلاو ىنابسإإلا

 ءىبرع نع اهصقي هلأ لوألا اهروطس ىف ركذي وهو (م5101517١-111) ستناقرسل

 : قشاعلا سرافلا اهلطب ىف دسجت انأك رعشنف اهتءارق ىف ىضهنو .بسحف ال مجرتم هنأكو

 هبيصيو هروط نع هبح ىف جري وهو ,ىسلدنألا ىماسلا ىحورلا بحلا توشيك نود

 اينابسإ ىف القنتم ههجو ىلع - وشناس هعبات هعمو - ميه ذإ ءنونجلا هبشي ام وا نونجلا
 .هتيوبح اضر ىف المأ راطخأ نم - هئظي وأ - ةفداصي ام لك هئونج تاقوأ ىف ايحتقم

 هبح اهيلإ مدقي لازي ال كلذل وهو .ىلعألا هلثم ىه ذإ ءاهركذت رطخ ىلع بلغت املكو
 ةصق ىف نابسإلا دنع ىسلدنألا ىحورلا بحلا رعش قلأتي ام وحن ىلعو .هيف هنوجشو
 رشع ىناثلا نرقلا ىف رودابورتلا ءارعش همظن اهيف نييسنرفلا دنع قلأتي توشيك نود
 ناصغألاو ضورعلاو مظنلا ةقيرطو لكشلا ثيح نم مهراعشأ هباشتت ذإ .ىداليملا
 لزغلا عمو اهعم هباشتت اهنإف اضيأو ."'ةيسلدنألا تاحشوملا عم ىناوقلاو لافقألاو
 ةبوبحملا مامأ عوشخلاو بلقلا ةقرحو بحلا باذع ىف :نومضملا ىف فيفعلا ىسلدنألا

 انايحأ ةبوبحملا عادخ ركذ نم لزغلا اذه ىف ىرجي اهيف اضيأو اهيدي نيب للذتلاو ةعاطلاو
 "ناقل هد نفعا دبع. .لوقيو ةاشولاو ءانقرلا» نكذو

  .اهدعب امو 07 ص (رشنلاو فيلأتلل ةماعلا 0 ١ باتك ف ىكم روتكدلا 8 001(
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 ةدريلا# نأ فرما ةيفاح# .قاللام ٌسراد للطا دل
 ىوهلا هارج 0 597 سو رعلا لكك 3 داع

 ىدتها 0 0 ردسلا نم فرس لاح فيطل تبجع

 ىنملا ردجس#». ناعبلا ٌروججو زاجحلا روج واضع“ :قكو

 ىّونلا حيرو 06 رحبو 000 ران ع هي 0

 للطلاف .ةديدج رطاوخو اروص لايخلا فيطو لالطألا نع ثيدحلا نمض دقو

 هتيشاح وأ معمل ًءادرلا هلاولا بحملا نيع ىف هبشي لمرلا عطقنم وأ ىوللاب سرادلا

 ب للطلا وا مسرلا باتعا .كقؤي.ءاغاعلاو اذا وح سويرفلا لحك هناك ةامرلاوب :ةمئوتملا

 ىرما لثم شحولا رقبل احرسم هلعج نأب فتكي مو ,نيبحملا انض - هئابحأ قارفل

 عضاوملا ركذ ىف فتكي مل اضيأو «لبلا دوفول سوم اضيأ هلعج دقف هتقلعم علطم ىف سيقلا

 زوج : : ةريزجلا نم ىرخأ عضاوم هيلا فاضأ دقف .هتبحاص ىمح ىف ردسلا رجش عضومب

 زاجحلا ىداوب وج هتديصق ىلإ بلجيل كلذ لكو .هنايدو دحأ قيقعلاو زاجحلا (طسو)

 فيط هيلإ لصي نأ بجعو .هعولض ايانح ىف امرطضم هرَّوصو .عاتلملا ىرذعلا اهّبحو

 حير الو ءهينيع نم ةرمهنملا عومدلا راحب الو هردص نم ةدعاصلا رانلا هينثت الو لايخلا

 . .ادبأ فهلتملا ٌيماظلا ىرذعلا لزغلا حورب ىسلدنألا لزغلا جزم كلذبو ,ةفصاعلا قولا

 سويلطب ريمأ رفظملا هيبأل ةرباج لع ناولا نيم ريزو نيبلا نب دمحم لوقيو

 : '!هدئاصق ىدحإ ىف (ه410-410)

 اودعك .كلارألاب تضف - ”اويعوتتنأو ادودخ هومّسقف َحابّصلا وي

 ادوقعا ّموجنلا هنم اولدبتساف مهّلحم نود توقايلا ىَصَح دارو

 5 ًامْغاَرَص ل مهنافجأ اهملا قدح اوعدوتساو

 ادوسهتو .انيعأ  :اوتامعنا نت ايظلأو ةنسألا اوبلس نأ: :ككي ل

 ادوقعم اهليلب راهنلا َءوَص انل اًوَدِبَأ رئافضب اورفاضتو

 روض ام فرطأ نم اهتقباس لثم ىهو .هريوأاصت ةعورب ديرفلا لزغلا نم ةعطق ىهو

 املاط روص نم ةعطقلا ىف ام لكف .ةيب رعلا ةيرعشلا هلوصأ عم ىسلدنألا رعشلا لصاوت

 . برغملاو 0 ةريخذلا َ (١)
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 ةوصنك تاناقلا ا دودقلاو ,حابصلاك ةقرشم دودخلا نإ اولاقف .مهتايلزغ ىف برعلا هررك
 امنأكو :ةومالاو مغارضلا ىبسن : قدحلاو .موجتلاك بئارثلا ىلع دوقعلا رهاوجو ,كارألا
 هغاص كلذ لكو .داوسلا ةكلاح لايل رئافضلا امنأكو فويس ابظو ها دوهنلاو نيعألا
 شعني ءاديدج انهن انهت دحات روصلا هذه لك اذإف .ةعئارلا ةغايصلا هذه نيبلا نبا

 هل درفنسو نوديز نبا نيبلا نبال نيرصاعملا نيعدبملا لزغلا باحصأ نمو .هقبعب ركفلا
 .ةدالو هتبحاص عم ةمجح رث

 '''هتمجرت ىف ماسب نبا لوقيو .حيدملا ءارعش نيب هل انجرت ىذلا دادحلا نياب ىقتلنو
 هير اهم ناكر .بهذم لك هبلب تبهذ ةينارصن ةيبصب هابص ىف ىنم دق ناك» : : هل
 «ةليمج ىقيقحلا اهمسا ناكو . .«هوبحأ نمع ةيانكلا ىف ايدق ءافرظلا ءارعشلا عنص امك
 نبا دشنأو «هبلق ىف اهبح اهلعشأ ىتلا «ران» ةملكل اريغصت مسالا اذه اه راتخا امنإو
 ةديقعل اًرارم ضرعي اهيفو .ةعوطقمو ةديصق نيب ةموظنم ةرشع ىدحإ اهيف هل ماسب
 اهيف ركذي ةيئاتب اهلهتسي وهو .سئانكلا ىف تاولصلاو سسقللو ةيحيسملا ثيلثتلا
 ' ىءارت دقو سئانكلا ىدحإ ىف  حصف ديعب لافتحالا ةيحيسملا هتاتف ةيؤرل هروضح
 ىف - لوقي اك - حرست هنيعو سسقلا هلوح نمو اًصَعو حابصمب اكسمم فقسألا
 فصو ىلإ كلذ نم صلخيو ,ليجنإلا فحص نولتن عيمجاو :تايحيسملا تاواتنسحلا

 :('7لوقيف هتاتف ءاقلت هرعاشم

 تاماقللا تامامغ تحت مهنيب نم ٍنسحلا سمش سمشلا
 ىتاعول مرضي اهحملو اهَحْمْلا سلتخم ىرظانو
 تاينس ذنم اهتقلع 0 رات .”اشخلا ىفو

 ىتاقوأ لك ىف ىطتلت لب ر مكو اتقو ىفطنت ال

 تناك هتاتف نأ ىلإ ريشي دق ام لوألا تيبلا ىف تاماثللا تامامغل دادحلا نبا ركذ ىفو
 ءانثأ ىف سسقلا نيبو سئانكلا ىف الإ اهاري ال اهل هراعشأ ىف امئاد هنأ كلذ دكؤيو «ةبهار
 اك هابص ىف ابح ناكو .ثيلثتلا ةديقعو نابلصلا ركذل هراركت عم تاولصلاو ليتارقلا
 ءاقلل هيف فصو ال ذإ دحاو بناج نم ناكو .هبابش ريكاوب ىف وأ - ماسي نبا لوقي
 .عادول الو.

 )١( ةريخذلا ١/ 191ةريخذلا (؟) .اهدعب امو ١/١0,.
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 ءاباالا ب اك ذ | نشل ا: مظل نسف :ىواوتل اور رئارخلا: نهدكا ريتك نصعلا دهر قاكو
 عضوم ا اذه ريغ ىف انب رم اك ؛مهتايتف فيقثتب نونعي - ءايداو ءاتقو ءازووو فاما ب

 ْ كيفقثتلا أده ءانثا 2 ل تناكو :قدراوجلا فيقثتب ةعساو هادع كانه تناك لثملابو

 دهاحي اهريمأ اهادهأ ىلا ' "ةيقابفلا نة ةيئاق نم ترهتشاو .ةيرعشلا نهصعب تاكلم

 ةقيقد ةفرعم عم ةرعاش ةبتاك ةفيرظ ةبيدأ تناك اهنأب ةيليبشإ ريمأ دضتعملا ىلإ ىرماعلا
 اقف هةملاب كتاكو. سلق ريك هليل نهم قا: تناصتو ةتضتعملا اب :قيتفاو ةةعللاب

 ربصي الو هنع ربصتو  َرَِهَسي اهفنْدمو مانت

 :اهلوقب ةهيدب هتباجأف

 رشي الو اًدجبو كلهيس هب اذهو ءاذه ماد نئل

 هدرا كلا 5 ا هسا ع عم سلا ةداجإ اننع لقتل كناكو
00 0 

 :رامع نبل
- 

- - 

 درز ءاملا نم حيرلا َعنَص

 : رهنلا ةفاح ىلع تالاّسغلا نم ةاتف تلاقف ,هتهيدب هفعست ملو ريكفتلا رابع نبا لاطأف

 | ل ول لاتقل عد 2

 نبا زجع عم .هغاص ىذلا رطشلا ةاينلا هدف اه اه نمت نع ناكخ هنا هل

 اهجوزتف .ال :تلاقف ؟ةجوزتم تنأأ : اهأسف ,هتبجعأف ءاهيلإ تفتلاو ,هبانلا رعاشلا رامع

 ةلكاش ىلعو .ةرعاش تناكو ةنيثب مهتخأو هتوخإو يالا ءابجنلا هدالوأ مأ ىهو

 ةنيق"تقاكوب وتب رملا نيمأ حدامص نب مصتعملا ةيراج «ىنملا ' ” اغرب ةيفاتغلاو ةكيمرلا

 : تلاق ؟كمسا ام :اهل لاق هيدي نيب تلثم املف هيلع تضرغو ءرعشلا مظن ديجتو ةينغم

 :ىزيجا :اط لاقف .ىنملا ةياغ

 ىملا ةياغ ىَّوَه ّلَس

 رفسلا نم ىناثلا مسقلا ىنملا ةياغ ىف رظنا (') حفن اهنع روكذملا ريخلاو ةيدابعلا ىف رظنا )١(
 .اهدعب امو 288 ص ىشكارملل نماثلا 7١87/5 بيطلا

 ] 1١١/4. مفنلا ةيكيمرلا داتتعا ىف عجار (؟)
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 :ةهمبدب تلاقف

 انضلا ٌىمسج ىَسك نس

 انأ ىوهلا لوقيس ادم اواو

 اهوبأ ناكو ,مركلا ' '!هأ هتنبأ مأ تناك اعرو ,.هيراوج نيب اهاقبتساو ءأهم 59

 د تيعاو تاحشروملاو رعشلا تعظن هع .اهئاكذ نم ىأر امل ,اهبيدأتب ىنتعا دق مصتعملا

 : ال دشنأو ,رامسلاب روهشملا ىفلا - ديعس نيا لوقي اى

 بقارملكُعْمَس اهنعٌهَّرنِي قولخل ليبس له ىرْعِش تيل الأ
 بْئارتلاو اشحلا نيبام هاوثُمو أدغ 0 ل قاتشأ انعاسو

 تناك اهلعلو تق ا وو فو يايا

 دجوي داكي ال ذإ .ءارعشلا ةنسلأ ىلع ريثك لزغ اناقليو .نيطبارملا رصع ىلإ ىضفو
 ىمعألا لوق كلذ نم .ةينادجولا هرعاشم نع اربعم هيف مظني وهو الإ ذف رعاش
 ا 5

 "”ديرادل كسم مأ كرشن فّرَعو نجار تنب مأ كرغت قيد
 ٍنيط نم سانلاو ٍةؤلؤل ءام نم هرّوص نيح ُهلإلا هاَرَي مسج
 '"'نيعلا ٍدرحلا َنْسُحِل فاضي نأ وأ ٍرَشَب ىلإ ىَرعُي نأ هلل شاحو
 ىنييحيو اهيف ةرات ىنتيمي مقَسالِب ىضْرَم القُم ىلا ريدي
 ىنيجانت ىعالضأ ّىَط ٍةعولو  اهتّدقَو رانلا ٌريعتست ٍةَرْفَذ مك

 ًافرم :نيراد كسم ىلإ ةيكذلا ةبيطلا اهتحئارو رمخلا ىلإ هتيحاص قير نرقي وهو
 هبيطب داشأ املط .بيطلاو كسملا عاونأ هيلإ لمحت تناك ىبرعلا جيلخلا ىلع دنها نفسل
 لول ءام نم - هقلخ نيح - هللا هروص اكالم هتبحاص لعجيو .برعلا ءارعش هكسمو

 .ةبيطلا .اهدعب امو ٠١7/7 برغملا مركلا مأ ىف مجار )١(
 )١( ص ناويدلا ١١١. ( 5ءانيع عمج نيعلا .ءانسحلا : ةديرخ عمج درخلا :

 )'( .ةنتافلا نيعلا ةعساو تنب .بنعلا ةرجش :نوجرز عمج نيجارزلا
 ةيكذلا ةحئارلا :رشنلاو فرعلا .رمنخلا :نيجارزلا
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 نيعلا دّرخلا لامج - هب نرقُي نأ نكمي الو - هب ساقي ال ىذلا بالخلا اهامجب ةداشإ
 هدف نات سافلا ايناك شتا رفذ ةزارهبو ستيو هتقبلا نس و ويعلا تاره كاتناتلا وا

 ةمجرت وأ ةملكب قاقزلا نبا هرصاعم صخنسو .ةضمم ةقرحم تاعولب هعالضأ ظتكتو

 :'""نودبع نبالو ءةرصتخ

 لكي انم لكلا َجْرَم دق ٌ انيلا» انكر َسْنَأ امو
 "لهتكاو دس كمر مالظلا ٌرْهَط سرقت نأ ىلإ
 لّللا ضعب رْجَفلا قتاع ىلع 2ميسّنلا يقر ةادر سو

 رجفلا ءاوضأ تلفتل هسافنأ .ظفلي داكي وهو هتخوخيشو ليللا مره رّوص دقو

 ةحفص تلعتشاو ,ةخوخيشلاو مرهلا نم هماظع تنهوو هرهظ سوقت زوجعب هيشاوحو

 ليلعلا ميسنلا ليختف .ليللا تايرخأ ىفوجلا ةدورب نم ثدحي ام ىلإ تفتلاو .ابيش هدخ

 نبا لوقيو .ةعيدب ةروص ىهو ءللبلا ضعب هسم رجفلا بكنم ىلع اقيقر ءادر كاذنيح
 7 ةهاض ضو. ةجافخ

 كدعلا ةيايح .ىلالا ةيبادت .نلسلا هير ظاحلألا ٌةّيلازغ
 رتل هن رت 8 هد ا ص

 "ثلا ىلع موجنلا مُر ثكبتشا اع ٍةيّبخ ٍةَّيِضْوم ىف خنّرت
2 

 رثن ولولا نمو رون ْوَلْوو نمف  ىعمدأو اهاوه ىف ىبيسن ىّقالت

 ٍرِجفلا دي ةتقزم قانع َءادر 2 ىَوَلا دي انيلع اليل ٌتعلخ دقو

 زختيت' ىف لازغلا لثم هتبحاصف ءروصلاب ظتكت - ةجافخ نبا راعشأ لثم - تايبألاو

 اهرغث امأو .ىرمح ند مِْبمَف اهاتفش امأ .هلامجو هقنع وأ هديج لوط ىف ىبَظلاو هنويع

 موجنك عمجتي ىبهذلا اهبوث ىَشَو اهلوح نمو ءركسملا ندلا اذه بابَح هيفافح ىلعف

 - ريخألا تيبلا ىف - روصتي نيح ةجافخ نبا عدبيو .رينملا رمقلا لوح ةئيضم ةقرشم

 ديد نأ ىسايو «قانحلا ماد. وه ابيع ءادرب هعيحئاضو وه لوح جسنت ىومهلاو بحلا دي

 نيب هتمحرت ةراملا .ىقب نب ''ىيحي لوقيو .عادولاب اناذيإ ةقزمم هل تدتما رجفلا

 ىلإ افيفخ برضت ةفشلا :ىملألا .رمخلا : مادملا 7/671 .يرفملاو 175077 :ةويجزلا

 :نساكلا :هنعوب لع عيقاقفلا ةبابحلا ..ةرهفلا دنا ةحفم تباش «نهراعلا :طمشأ (9)

 .ةئيضملا ةقرشملا موجنلا :موجنلا رهز (6) 2 نه ةاويدلا "6

 0.7١/79 برغملاو 75/7 ةريخذلا (5) - 2 .قنعلا : ىطلا .ضايبلا صلاخ ىبظلا :ميرلا (5)
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 ىتلِقُم هتلزاغا لازغ يباب

 ىوجلا ىفشت 18 هنم تلأسو

 ٍةحْل ىف ىجذلا نم نحنو انتب .
 ىّركلا نس هب ُتلام اذإ ىتح
 هقاتشت ,علضأ نع ده دعاج

 01( 0 هم
 مام طش نيبو بيدعلا نب

 قاسم" لعوب 2 ىنباجأف

 ضار تحن رهزلا موجنلا نمو

 3 امل ناكر اننيخ ةرخب
 قفاخ داسو ىلع ماني اليك

 ءارعش اهيف ىقل املاط ىتلا عضاوملا نم نيعضوم نيب هتبحاص ىقل هنأ ليختي وهو
 لاصولا ىف هل تّدمو هتلصاو اهنإ لوقيو .قرابو بيذعلا امهو .مهتاب وبحم ىبرعلا لزغلا
 مونلا ملأ اذإ ىتح .هل ةقناعم ,ةئيضملا موجنلا قدارس تحت ةليل ىف هعم تتاب اهنأو .ءاقللاو
 ىتح .هتدسوت ىذلا هردص نع اليلق اهحزحزي نأ ىلإ اهيلع 05 هعفد اهتافجأ دقاعمع

 / .(فسلفتملا ةجاب نبا لوقيو .اديدش اضبن ضبان اهبحب قفاخ داسو ىلع لوقي اك - مانت ال

 و اولقتسا امل مهتعّدوف ةّيَدغ سيمخلا موي اولحر مه

 ٌمجرأ نبأ ىلإ تلاق ىعجزا :تلقف ىربإ .سفنلا هلو اولوت الو
 "'«قعقتت ةعقَت طع الإ وى 3 ٍ 0 مل هيف ام 12 كك

 عسمست 0 انا تع آو اكبلا ةرثك اهامغعأ دق نانيعو

 تلحرو مهعدوو هوعدوف احابص سيمخلا موي اولحر اهلهأو هتبحاص نإ لوقي وهو
 ىدسج ىنض دقو ؟ عجرأ نيأ ىلإ ددرت ىهو عوجرلا ىلإ اهوعدي اثيعو مهرثإ ىف هسفن
 ةكرح ىأ كرحتت نيحو .مظعأ قوف (ظعأ حبصأ ذإ ءمد الو محل هيف قبي مل ىتح لحنو

 ةرثك نم هانيع تّصيباو .نولوقي ابك مظع ىلع ادلج راص دقف ءاهتاوصأو اهتعقعق عمست
 .ءارهو وغل نم لاذعلا هلوقي ام عمست "ال ءاص ةئذأ تزاضو:  ءاكبلا

 هطلا بلغأ قد هقحلو: ىطبارلا رضع نيلظأ نئاللا :تاعرابلا تارعاشلا نو
 نا «تيسحا رابألا نبأ لوقيف 0000 امأ ,ناتيطان رغلا ةدمحو دوه نيدحوملا رصع

 .دحتب“ اهو. .:لبج: قزاب ..ءاغ :نمذعلا )١(
 .مونلا :ىركلا (") .دجولا .ىوجلا (6)

 :طقياو ةطاحإلاو 0/4 حفنلاو ه7. ص ةيغبلاو .اولحر :اولقتسا (0) ."“"/؟” ةديرخلا (؟)

 2 مقر ةلمكتلا اهيبأ ىف عجارو "64/7 4/١ .توص عم كرحتت :عقعقتت (1)

 .018  برغملا اهرعشو اهرابخأو نوهزن ىف رظنا (0)
 2 اًرركم ٠٠١ مقر رابألا نبال مداقلا ةفحتو 1

 نم ىناثلا مسقلا) ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلاو
 :317 ص برغملاب هفيرشنب رشن . نماثلا رفسلا
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 كلذ حص اذإو 0٠١ ةنس ىفوت نأ ىلإ ةطانرغ ىضاق ىعيلقلاب بقلملا دمحأ نب دمحم اهابأ

 دجن ذإ ,هبان تيب نم تناك اهنأ اهرابخأ لدت لاح لك ىلعو .ءاضقو هقف تيب نم تناك

 مهيلع تأرق نم نيب ناك هنإ لاقيو .بدألا ىف اهجيرختب نونعيف ءاهءاكذ نوظحالي اهلهأ

 عم رداونو تاحراطم اهل دجنو .ءاجطلا ءارعش نيب هركذ رم ىذلا ىموزخملا - انب رم اك -

 نا ا اهنا ىلع - 0 0

 0 0 ىمعأ تاكو 0 هل لاقف ىموزخملا ىلع رعشلا

 ذلك نم وضبلا كنك ىل
0 ُْ ْ 
 ةعرس ىف اهسفن ىلع ةينثمو ةلئاق نوهزن تردابف .هتهيدم هفعست لو ىمعألا محفأف

 ظ ظ ظ .ةفطاخ

 . َ يب ل هس م 7 يت ع ريبتش را و

 هلئالغ ىف حرمي نصغلاو  هترزا نم علطي ردبلا

 تلاقف .رظنملا حيبق ناكو .ءارفص ةرافغ هيلعو لاجزلا 5 نبا اهيقل هنأ ىوريو

 نآرقلا فصو ىلإ ريشت .نيرظانلا رست ال نكلو ليئارسإ ىنب ةرقبيك تحبصأ :هل

 نع انثيدح ىف انب رمو .(نيرظانلا رست اهنول عقاف 0 اهنأب :مهترقبل ميركلا
 هيلع تدر ابناو .نوهزن هتديملت ىتح خا هنم ملسي مل هنأ ءاجطلا ءارعش نيب ىموزخملا

 اهانرا يلي قيندان سس لفاف: يدوم دنا فناكف "هر ناو. ةيرحا | وح ةعيقلاو

 رعشلا مظن اتنسحأ ىتح .ةعساو ةيبدأ ةفاقث اهيف افقثت ةلضاف ةيبرت بنيز اهتخأو ىه

 ىداو ةنيدم لهأ نم :لوقيو ةفحتلا ىفو ةلمكتلا ىف ةدمحل رابألا نبا مجرتيو .هغوصو

 برغملا باتك ىو .تافيفعلا تافرظتملا تابيدألا ىدحإو (ةطانرغ نم برقلاب) شآ
 اهتخأو ىه اهنأ ديعس نبا نع ىرقملا لقتيو .سلدنألا ةرعاشو برغملا ءانسح اهمأ

 عم تجرخ اهنأ ةاورلا ركذيو .ةلالجلاو بسحلاب تاروهشملا ةطانرغ ءاسن نم بنيز
 نعلخ الو ءضايرو نيتاسب نيب ىرجي وهو .ءشأ ىداو ةنيدم ىف رهنلا ىلإ اط بحاوص

 حفنو 481/١ ةطاحإلاو 80/8/17 ىشكارملل 0 بنيز اهتخأو دايز تنب ةدمح ةمجرت ىف عجار )١(
 .781/54 بيطلا ةلمكتلاو ٠٠١ مقر مداقلا ةفحتو ١85/7 برغملا

 ةلمكتلاو ليذلاو ١١ ص برطملاو 3١٠١ مقر
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 تاحباس رهنلا ىف نهسفنأب نيقلأو ءاهاوهت تناك نهنيب نم اهل ةبحاص ىلإ ترظنو نهبايث

 "اىياَوَب ٌراثآ  نسحلا ىف هلا ىداوب يدا رس عملا 5
 ىداو لكب 0 رضورا نمو ضو ,لكب فوطي رهن نمف
 ا"'ىداؤف تبلس دقو ىّبَل اهل رس 58 ءابظلا نيب نمو
 دا ىنعنمي دمألا كانو ريثأل هًدقرت طا انهن
 ا"ىدآدلا حنجم ىف ربا تيأر ًاهيلع انهبئاود . تلد“ .اذإ
 ٍداوسلاب لبْرَسَت نّرحن نمف قٌقيقش هل تام ردبلا نأك

 ,لابجلاو نسحلاو ةنتفلا ىهتنم ىف اهتبحاص تناك بير نودبو .ةعورلا ةغلاب تايبألاو
 ,نيحايرلاب ةقبع دورولاب ةيلحتم هلوح نم ةفطصم راجشألاو رهنلا ىف ةحابسلا تناكو
 ىلايللا ترهس املاطلو .هايملا ىف اهبحاوص عمو اهعم بعلت اهبل تبلخ ىتلا اهتيحاصو
 لظيو ءاههجو نم تتاوهت لع اهرئاقط:اناعأ لدعت نع اهو .اهينيع رحس ىف ركفت
 قيقش هل تام افأك وأ ةكلاحلا ىلايللا حنج ىف لطي ارمق ىرت امأكو ءاهالخ نم اههجو
 ” بلف اهتخأ لوقتو .هيلع داوسلا سبلي وهف

 ٍراث نم كدنعو ىدنع مهلاسو انقارف الإ نوسشاولا ىَبأ املو
 قرانشاو لاذ قفع ىتامح لقو  ةةراغ لك انعامسا ىلع اونشو
 رانلاو ءاملاو فيسلاب ىسفن نمو ىععمدأو كاينلتاا قف يتورع

 بيترتلا ىلع راحلا سفنلاو عومدلاو ةلقملل هيبشت نم ريخألا تيبلا ىف ام حضاوو

 فللا مساب عينصلا اذه نويغالبلا ىمسيو «ةعيدب ةلباقم ىهو ءرانلاو ليسلاو فيسلاب
 لبق ىسلدنألا رعشلا ىف ةريثك ةلثمأ هنمو .ميدق نم ىبرعلا رعشلا ىف ريثك وهو ءرشنلاو
 ظ ظ ا

 رصع ىف ةيسلدنأ ةنيدم وأ ةدلب لك نم قفدتت عئارلا لزغلا اذه لويس لظتو
 ,ةيلزغ ةماقم ىهو ,ةيضايعلا ةماقملا بحاص ضايع نب دمحم هردص ىف اناقليو ,نيدحوملا

 .همالظ :ليللا حنج .داوسلا ةكلاح ىهو .ةرهاظ :ةريخألا ىداوب )١(
  اهتخأل تايبألا نأ برغملا ىفو 7٠١8/7 حفن (؟) .نينيعلا ةعساو شحولا ةرقب :ةاهملا ()
 .ةدمح .ىرمقلا رهشلا ىف ةريخألا ىلايللا :ىدآدلا (5)
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 :'''هلوق اهعورأ نمو .لّوغلا ىف تاعوطقم ضعب نمضتت .كلذلو

 0 3 زج ل 0 0

 "'بابذ الب بفيس ىو - 6 الإ ت رم

 ا" ناهشلاو نا عمد نم 0 هد شل

 قرقرت نكلو ميدق نم ىبرعلا رعشلا ىف لوادتم هيبشت لتاقلا فيسلاب نيعلا هيبشتو
 م فيرط هيبشت هتبحاص ةيؤر نيبو هنيب اباجح حبصتل ىتح ىناثلا تيبلاب هينيع ىف عومدلا
 ءاهدق لوادتم اههالكف مامجلا ريدهب هباحتنا هيبشتو لودجلاب عومدلا هيبشت امأ .هيلإ قبسي

 ىبرعلا لزغلا عم ةوقب كباشتي سلدنألا ىف لزغلاو .افيرط اجارخإ اهجرخأ دق ناك نإو
 ىلع ةميدقلا ا رصانعلاب قيثولا طابترالا هيف ظحالي ام مهأ نمو .فيفعلا رهاطلا
 5 يل ا جبل أم وحن

 :'“”طمنلا اذه ىلع اهلهتسي ذإ .ىفسلفلا اهطاشن

 . ىمجلا نم قيقعلاب نافل تراب  انركي بيقرلا مان دقو تملأ
 ا برا كاذ لاز امف اهليذ بّصحملا بر ىلع ترجو

 "انف نانا :ئرادتلا كلش ةييطل راجتلا ىديأ هلقانت
 000 ل هد اهاَرَس نأو د مالظ ال نأ تأر ,املو

 "لاملظم حم | عِجْرُي اعامش تدبأفا انههنر رح نع بضللا امَع تحازأ
 امهاس فّرطلا اهب ىشعي ىحضلا سمشك اهلامج ٌَباجِح اهيلجت ناكف
 0 3 ار ابا هاننظل ينلدلا ا هذه بحاص قرت اناا

 دصانعلا كلن ذختي هرودب ىسلدنألا عل وه اخو ل ىلع ا فافعلاو ةيرذعلا

 و راما سرب مقوم تصح 5 58660/١. برغم )١(
 .عطاقلا هدح :فيسلا بابذ (؟)

 .ماهحلا نم ىدامر هنول ام : قروأ عمج قرو (5)

 2 مقر

 تراس يارس .نساعنلا ف هان لام : موه )0(

 فئاطلابو ةنيدملاب ةريثك عضاوم : قيقعلا ىداو .اليل

 .دحنو

 ةبسن راطعلا :ىرادلا .كسملا ءاعو :ةميطللا (90)

 ايدق هيلإ لمحي ناك ًافرم وأ ةضرف :نيراد ىلإ
 ظ .دصق :ممي .دنطا نم كسملا
 .اليل اهريس :اهارس ءاهرتسي :اهنجبر (8)
 .هجولا فرطو سأرلا ىلع ةباصعلا :بصعلا (9)
 .رهاظ رح
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  ءارعشلا سوفن ىف ةدقتم لازت ال رهاطلا ىرذعلا بحلا ةوذج نأ فيك روصت ازومر
 لعجو حلا ةكم: مو قيقعلا ىداو ةنيدملا نم ريعتسي ليفط نبا لعج امم ,كانه

 ميدقلا ىبرعلا رعاشلا لوق لثم ىف 0 ءامدقلا نولزغلا هركذ ىنذلا راطعلا 0
 : هب رطعتلاو كسملاب هتبحاص علو نع اثدحتم

 هن افرام ىف بار كسلا نيب قراني هس .طراؤتلا رماعلا أذإ
 اهقارش نم تغلب اهنإ لوقيو .هرهب ىذلا هتبحاص لامح نع ثيدحلا ىلإ ىضفيو

 00 اهسأر نع ةياصعا تجازأن تضم يب اهرانيا ناكل ىرت اهلعج ام

 : مات 1 0 ىلإ رظن كلذ ىف هلعلو يوض ىلإ سايقلاب الظم ودبي

 ملظيف ءانضلا * يف نتتملو أارون 1 ىستكيف مالظلا نئف ير ءاضيب

 نلت اه ناجع علا لاس وسلا .هلايخ ىف قلحي دا دلل نإ كفلع امو
 افنآ انب راملا عومدلا باجح نم عورأ باجح وهو ؛ ,اهيلإ رظنلا نع مهعفديف نيرظانلا
 عم ةملك هل درفنسو ديعس نب رفعج وبأ ليفط نبا رصاعي ناكو . :نضايع نب دم دنع

 ءارثو ةهابن تيب نم رعاشب ءارضخلا ةريزجلا ةنيدم ىف ىقتلنو د كلا نمنح هينا

 ةريزجلا رهن ةفض ىلع هزنتم ىف هتبحاص عم اهاضق '"'ةليل فصي هلو :حور ىبَأ نبا وه
 :ديعس نبأ لوقي امك "'هتوالحل لسعلا ىداو ىمسملا ءارضخلا

 لأشاو هيلع تقرب لشلا قداوي جرع

 لكجخلا درو فطحقا نإ" عقرلا. رخ فشرأ
 (© لودجلا قوف بضقلا ق 2انتعا انقناعت دقو

 ىداوب فرعي اهرهتو ,ةرضنلا نيتاسبلاو ةيراجلا .راطعلا :ىرادلا .هؤاعو :كسملا ةرأف )١(
 . رهنلا ىلع فرشم بجاح هيلعو هتوالحل لسعلا نامعنلا .د قيقحت) ديعس نبال نيزربملا تايار (5)
 نمو ,ةيبجاحلا ىمسي نسحلا نم ةياهن ىف رحبلاو .06 ص (ةرهاقلا عبط ىضاقلا

 .اقنلا اهتاهزنتم امدنع ديعس نبا لوقي ذإ 715١/١ برغملا (9)
 .نوصغلا :بضقلا 02 هايملا دجي ءارضخملا ةريزجلا باب نم ناسنإلا جرخب ْ
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 تيا ىلاَوعك ريدغلا عرد ىف ٌعْمْشلاو
 ىلحلا در ىلا لإ ةانيتسحح نأ نإ ا

 نا نمل املا .باتك ى داب اه ةعوطقللا نمل فيبلا ل, لفشتي عورتا قار
 هل نك هلل روعي رهو لكلا دري دف رعأ «تللاقف # رعفلا نينرتي قيك كلكم ةيبوغ

 اهنأكو ءاهبح تارهز نم اعم ناينجيو لجخلا درو نم فطقي نيقناعتم هتبحاص عم اهاضق.
 ههبشي ةداعو ريدغلا حطس ىلع ةئلألتم ةدقتم عومشلاف ءسرعلا ىلايل نم ةليل تناك

 نيب هل مجرتملا رفس نب دمحم لوقيو .نوضغ نم هيف حايرلا هثدحت امل عردلاب برعلا .
 :"ةعيبطلا ءارعش

 ىرسي ّىجدلا ردبو اليل اهتروزب رش نجت سشلاو اهتدعاوو

 رهنلا 'ىلع ميسنلا ص امك اًروطو يجذلا يف حْبصلا انَس ىشمي امك تءاجف

 7 ٍرَهَّزلاب ا فرَعلاو اهيدقمي ١ + ترمشاف ىلوح قافآلا ِت رطعف
 رطسلا فرحا ءىراق , ىصقتي امك اهيعس راثأ ليبقتلاب تعباتف

 '”رذبلاو ٍفقجلاو نضغلا نيب هينا .ىرهلاو مانا دق ديلا اهب تبف
 ٌرَجفلا ةيلررب :عونللا نعوض .نأن لإ راف ميلا اًروط اهقناعأ
 رفنلا ةعاس ىكرتا رّدقلا ةليل ايف اننيب قناعتلل اة تحلل

 اهنأك وأ مالظلا للختي حبصلا انس اهنأك ةراتو هتراز دقف .ةعيدب ةليخألاو ىناعملاو

 لاحتسا امنأكو .اهرشن وأ اهفرعب ءاجرألا هبرطعوب :نيوقنلا يب ىذلا ليلعلا نحل

 ةليل تناكو ءاهوطخ عضاوم لبقي ىني ام وهو ةحئارلا ىكذ ابيط اهمادقأ تحت ىرثلا
 تناك امنأكل لب ,عادولا ناك ىتحو رجفلا ناك ىتح بحلا ظقيتساو ليللا اهيف مان ةديعس

 لّجؤي ىتح .نوكلا نع اهتحنجأ ضبقتو رفنت ال نأ اهب فتهيل هنإو ةئينهلا رذقلا ةليل
 .نيح ىلإ ولو عادولا

 داز باتك بحاص نيعبرألا هلاكإ لبق 048 ةنس ىفوتملا سيردإ نب ناوفصب ىقتلنو

 افصو ةفيفع سنأ ةليل فصي هلو ,شماوهلا ىف هركذ ددرتملا هنامز ءارعش ىف رفاسملا

 .ةرطعلا ةحئارلا :فرعلا (6) .ةعطاقلا اهفارطأ :اهيلاوع :حامرلا :لسألا )١(

 :لمرلا .نم :نيتكلا ::فقملا (5) .199/79 حفنلا )١(



 قف
 : فيان

 هتاكرح ىلع روصقم رخسلاو و

 هداه نما نو لاقل المأ | :هل ليق ّردبلا نآ ول رن
 ""اهتانجو نمو ىسفن نم نيران 0 0 ليلا ٍةتبحاص
 هتاهج عيمج نم هيلع ونحأ ٍهلامل ليخبلا مض هتممضو
 هتاتلف نم هيلع فاخأ ّىبظ هناك ىدعاس ىف هتقثوا

 ِهَتارَمج ىلع ٌىوطم ٌبلقلاو هرغُت لبقأ نأ ىفافع ىيأو
 ا"اتاَوْهَل ىف ٌءاملاو امظلا وكشي

 نأ ردبلل لمأ لك نأ روصتيل ىتح هبل بلخ الامج ةليمج هتب بح نإ لوقي ناوفصو

 ىف دقتملا هبح نم قرتحي داكي وهو .ةليل تاذ ءاقل نوكيو .نتافلا اهامج تالاه نم نوكي
 ىهو .اهليبقت نع فعيو هردص ىلإ اهمضيو هيدعاس نيب اهذخأيو ,لوقي اك .هحناوج

 ىلإ قلزني ال ىتح دهاجيو .هقلح ىلاعأ ىف ءاملاو ءاديدش أمظ ءىماظ وهو .هيدي عوط
 اهزغو دجن ىلإ نويسلدنأ نولْزَغ اندري وحنلا اذه ىلعو .هتلغ ءىفطيو بهتلملا هردص
 بناجب ,عاتلملا فافعلل عئارلا ريوصتلا اذه لثمب هبارضأو ىليل نونحج دنع ىرذعلا
 نبا دنع انيأر ام وحن ىلع ةعيديلا اهروص ضرعو ةيودبلا رصانعلا نم هو رعشتسا ام
 ةّيرطش نب دمحأ هرعاشب (ه"١٠ -65906) ىدحوملا رصانلا دهع ىف ىقتلنو .ليفط

 :'©7فيرطلا هلزغ نمو .هبابش ناعير ىف توملا هفطتخا ىذلا

 هرغب ليللا الجو هام يفلا صح
 ةردس ةنم داؤف 0 ىش نمسا , د

0 

 "22 ني ذإ فيكارتشا ىف ىبظلاك ىنءاج
 اة فلخ ام دعب ناكلو ىنع ىضبسم هو
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 :' قيرح نب ىلع لوقيو

 .قلحلا ىلعأ :ةاحل ممج تاوهل (")
 150/١. برغملا رظنا (5)
 .دئاصلا ةلابح :كّرش عمجج كارشأ ()

 .هرطع :هرشن )١(

 .514/7 برغملا (0)

 برغملا هرعشو ناوفص ةمجرت ىف رظنا )١(
 ةلمكتلاو ١١١ ص نيزربملا تايارو

 "41/7 ةطاحاإلا 01 مقر ةفحتلاو 254 ص
 .دادحم رداقلا دبعل رفاسملا داز هباتك ةمدقمو

 .دقويو مرضي :ىكذي (1)
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 قرولا دحسلاب ىَستكا ىتح ٍلجخ نم 22 هتملك

 قرتحأ فاخأ :لاقو ىبأف هتنجبو َليبقت هتلأسو

 قرش هقيرب ٌٌىقشلا نإ 2 ىلمأ نع قاع ىريفر ىتح

 قرولاب اهتنجوو بهذلا وأ دجسعلاب هتبحاص دخ تسك ىتلا لجخلا هرم هيو هو

 قرتحي نأ اهلبق ول تيشخ هتبحاص نأ ٍاهتزارح نم غلب هسافنأ نإ لوقيو ,ةضفلا وأ

 رصع نم ةرخأب نيلزغلا نمو .ٌصاغ وأ قرش هقيرب ئقشلا نإ لوقيو .هريفز نم اهدخ

 .:''"الزغتم هلو .رخفلا 0 نيب هركذ رم ىذلا كلام نب لهس نيدحوملا
 م 2

 0 معا نع لطلا ف 2007 دلت انينأر حابضلا * هوت اديب ”انملو

 ىتخأ ىنخضفت هللا داعم :تلاقف انّرِس حضفت ّسمشلا فاخأ :ُتلقف

مع ءىضملا معانلا اههجو نع ضفنت ةليمج ةرهز هتبحاص روصتي لهسو
 

 .ارس اه عيذت نلو اهتخأ ىهف .هنئمطتو ءامهرسل سمشلا ةعاذإ نم اهفوخيو .قرعلا

 146 ةنس ىفوتملا شماوهلا ىف ثوثبملا برغملا باتك بحاص "'ديعس نبا لوقيو
 0 0 ] 0 ١

 قرألاو ٌممادملا ىنْفَج يف ٌتْمُكَحِو قَدَحلاو .مسابملل ىباَوُق ٌتبهو
 قفر هل تيفو امل ىنتيلايو رداغل ةءافولا الإ عطتسأ ملو

5 

 نر. هيلع” 1 املا 207 امو دا نسحب ىذا دق ةدلخأ نو

 هن نا ريت ذة ةنس اقفل" ةيزه ذنم لب - ىرجه لا عباسلا نرقلا طساوأ ذنمو

 سوفن نع ةجهبلا هعم ضيغتو ضيغي ذخأ سلدنألا نادلب ىف اقفدتم ناك ىذلا لذغلا

 ىوس مط قبي مو ءلامشلا ىراصن رجح ىف ىرخأ رثإ ةدحاو مهندم طوقسل نييسلدنألا

 ىسألا نم ليلق ريغ عم نكلو ,ةيسارلا لابجلا توبث اهيف نيتباث اولظ ىتلا ةطان رغ ةرامإ

 ليلق ريغ ةرامإلا كلت ىف لزغلا معي نأ ىعيبطو ويلا رديام عت نو ىلع لاو

 تانسحم نم امههريغ وأ ةيروت وأ سانج نع ريبعتلل هنم ريثك غاصي نأو فلكتلا نم

 ءىش نع ريبعتلا نيلواحم تانسحملا هذه نم نوففختي نم كانه لازي ال كلذ عمو .عيدبلا

 رطاوخ ىف نوديعيو نوندبي او عنضتلا نم ليلق ريغب مهدنع ائاد رعشنو .دجولا نم

 .ىفاثلا لصفلا قا علا قو

 ١78/7. برغملا () .قرشملا ٌىبضولا نيبجلا :تلضلا نيبجلا (9)

 ىف نيخرؤملا نيب ديعس نبا ةمجرت رداصم رظنا ()
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 نبا نع ثيدحلل اهقوسنس ىتلا ةملكلا ىف ىرنس ام وحن ىلع .مهتليخأو مهلبق نيلزغلا
 نم اهنإ الئاق و نبال ةديصق ىف اع بيطخلا نبا ليشمو .هلزغو ةمتاخ

 57 اهيف ام لمحأ ناك امبرو .ىليل نونجم كلسم اهيف كلس ىتلا تايمارغلا
 ديك كارل مم قئاقنا لمعلا فول نرحل . ,قدارت اهل ٍتدعابت
 ٌط بيبحلا لصو ىلإ رس يلو نكمم ربصلا الو ىجرت ةواس الو

 ٍقيِضي هنع ربصلا قاطن قوشو اهتارفر نع ردصلا قيضَي ن وجش
 قورش .بورغلا دعب نم كسْمَش 0ىرُي امأ ٌىرظان نع ايئاغايف

 .ىرذعلا بحلا ب تاحضا نم ىليل نونحي لاثمأ ةعولا اهيف سيل تايبألا نأ حضاوو

 ىف لئاه ماكر اناقليو .هنارين نم نييرذعلا هدقدأ قف دقت ام لو هيحلا اذه ةزازح اهيف الو

 اذه ىف ةياغلا - بحملا دجوو لزغلا ال - ىه تحبصأ امنأكو عيدبلا فراخز نم لزغلا

 ."!َئَّرُج نبا لوق ىف ىرن ام وحن ىلع رعشلا ضارغأ نم ميدقلا ضرغلا

 ادفلا كلا تنك دخلا كاذ درو يلا ةرظن نساحملا ضور اي أ 3

 ديعبلا ىنعملا افإو ضورلل ةمئالملا هتارطق وهو . يرقلا ىعملا ىدنلاب دارملا سيلو
 ةفطاع نع ريبعتلا نيتيبلاب ديري ال - عقاولا ىف - وهو .ديري اب حامسلاو مركلأ وهو
 درولاو ضو رلا ةراعتسا ال فلكتي كلذل وهو هةيروت نع ريبعتلا ديري امنإو ءاسح

 !ةيهقف ةلأسم ءازإب هنأكو .ةحابإلا بلط فلكتي اك

 لب .لزغلاب - قباسلا لصفلا ىف هل مجرقملا - ةطانرغ ريمأ ثلاثلا فسوي ناويد جوميو
 فافعلا ركذ نم هيف رثكي وهو .هيلع رودت هتاعوطقمو هدئاصق ةرثك ذإ .هروحم هنإ

  بابقلاو هب راو :لاؤغلاو :نيتدقرلاو»ةييذُشلاو ءاعّرجلاو: علسو قرابك ةيودبلا رصانعلاو
 اكحم الصو مهراعشأ نويسلدنألا نولزَعلا هب عبطي هلك اذه اتتحو. :ةعدوملا:لبالاو مايخلاَو
 فلكتم ىحطس بح ريمألا كسب نع نأ نع ةيروعبتلا هقئاقدو ىرذعلا رعشلاب اه

 ريغ رايهمو ىضرلا فيرشلا ركذ نم رثكي هنأ عم .بلقلا نم عبني ال فرتم بح وه وأ

 ريبعتلا ءافص نم اههدنع ام اضيأو ةعوللاو دجولاو ةقرلا نم اههدنع ام هصقني هلزغ نأ

 :هلوق هتايلزغ ىف هل أرقن ام لمجأ نمو .هتبوذعو

 )١( ص ةنماكلا ةبيتكلا (؟) بيطنخلا نب نيدلا ناسلل ةنماكلا ةبيتكلا ١5١7.

 ص 0"3.



 ف

 اذحلا هيي ةتيووت نفح ةكررلا نأ ذذقلا ِكفطاعم نم ىكحي نابلا له
 ادعّسلا رمقلا هقافآ ىف مواقي ايلا هس نم ةيبسنلا "طخ قل

 ادقعلا هبشأ دق رغثلا اهنم نونظي مه نإو ٌريظن ىليل ىَلُحل لهو
 ادي الو تايناغلا ىف اهل اًهيبش 2 دجت مل ٌنِساحم ىوصقلا ةياغلا ىه

 درولا ةرمح قوفت اهدخ ةرمحو نابلا دق نم قشرأ ىيل دق نإ لوقي نأ ديري وهو
 سايقلاب هانَس نيبي داكي ال ىذلا تفاخلا اهسلا مجن لثم اهنم اهبارتأ "لثّمو .ءاهيو الامج
 .ةئلألتملا دقعلا ررد هبشي هئافصو هضايب ىف اهرغثو ءهرون قافآلا الغ ىذلا ردبلا ءوض ىلإ

 دقو ,نهبح اوص لامجب نيلزغلا ناهبتا قيويضت ةعيدب ةلتخا ىف انك كر تاهروتقتلا هله لكو

 .نظلاو نابسحلاب اهنارثقاو ماهفتسالا نم روص ف اهضرع اضيأ هدينع اهفعضأ

 :مهو نيعدبملا نييسلدنألا لزغلا ءارعش نم رفن دنع اليلق فقوتن نأ انب سحي هلعلو

 ديعس نب رفعج وباو قاقزلا نباو ,ةدالوو نوديز نباو ,قيلطلا فيرشلاو .ىدامرلا
 ] .ةتاخ نباو .ةينوكرلا ةصفحو

 ىدنكلا ؟ىدامّرلا

 هتبسن نإ هومجر ثم لوقيو «ىدامرلاب فورعملا ىدنكلا نوره نب فسوي رمع وبأ وه

 دك سنقلا منفا منرولزقي هدقتزا ق هصدألا حويش نم. نيتك كليب ةننك ةليقالإ
 .نيدكلا نط را ىدامرلاو ىبنتملاو ةيلهاجلا ىف ىدنكلا سيقلا أرما نونعي ةدنكب متخو

 : ىه ةينابسإ ةينكل , بي رعت هنإ ةلصلا ىف لاوكشب نبا لوقيف ىدامرلا هبقل امأ

 ذا عت هباقلاو تاينك ىف رم أم وحن ىلع هيرصاعم دحأ اهم هانك هنأ ودبيو 0000

 نم ةدامر ىلإ بوسنم هنإ برغملا ىف ديعس نبا لاقو .توحلا ىأ ةنيلبلا لقف نيرخأ

 هنأل ةقد رثكأ ديعس نبا لوق ناك امبرو ءسلدنألل ىبرغلا بونجلا ىف بلش ةنيدم ىرق

 3 ةينابساإلا « سينج ىلأ» :ةينكل القن :ةملكلا تناك ولو ءاهارقو بلشب فرعأ

 ,"5/95911/5و 157/١ ةريخذلاو ٠ ةوذجلا هرعشو ىدامرلا ةمجرت" ىف رظنا )١(

 ىسلدنألا بدألا خيرات رظناو ١؟6/١٠و 0١ 678 ص ةيغبلاو 59 ص حمطملاو 581 ص
 سابع ناسحإ روتكدلل ةبطرق ةدايس رصع نبال برطملاو 97/١" برغملاو 5١7 ص ةلصلاو
 ] ١1680. ص 576/7٠7 ناكلخ نباو اهدعب امو ١١ ص ةيحد
 ءايدألا مجعمو اهدعب امو 14 , ١5/١ ةميتيلاو
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 باتك هنع ىورو ىلاقلا ىلع ىبأل ذملتت دقو .ىدامرلا ال «دامرلا وبأ » :ليقل ةيسنامو رلا

 دك ذا :نتالطللا هونت هنفك نمرد دفنا ودهيو. .ةعيدب ةحدش هنف ةلوجيلامالايقخلما رداوتلا

 رعشلا ىف رهتشي ذخأو .نييلطيلطلا نونلا ىذ ىنب نم اريمأ ةبطرقب هبالط نيب ديعس نبا
 ىف راعشأ هنع تعاش :هنإ حمطملا ىف ناقاخ نب حتفلا لوقيو ٠ .رصنتسملا مكحلا رصع ذنم

 مث ءارهد مكحلا هنجسو.ءرودصلا هيلع ترغوأف اماهس مهيلإ دّدس اهاجرو مكحلا ةلود
 رئاط ىف هل ثيدح لك متخ ريطلا نع اباتك فلأ هتبس ىو ,هتافو دعب هتيرح هيلإ تر

 ةقارإب رمآ نيح ةلاجراو. هل ةمللا أدب هنا ردييوب «ةيلقا نلت ل انتكلو كمل حيدم ىف تايبأب

 .اهيبراشل املأتم اهيف عجوتي ةديصق ىدامرلل ىرن ذإ ,سلدنألاب تاهجلا عيمج ىف رومخلا
 نع كلذ ىف مظني ناكأ ىردن الو نالغلا ىف لزغ ضعبو تايرمح ضعب هراعشأ ىفو

 هتايرمخ عم حرصي هارن ذإ ,ةقراشملا نم هبارضأو ساون ىبأل ةاكاحم وأ ةيقيقح ةفطاع '

 هلرعا .لاع داما هتايلزغو

 ا”ناوضر ةوعَد ىف ثيف هج نم ٌةْنجلا ٍتحتف
 نايصعب هللا َرَماجُمي نأب ىَهْنَت ٌبحلا ىف ةورم

 3 : هلوقو

 ناتفشلاو فشلا ىروجف بيع امنإو روجفلاب رخف َىب امو

 نب روصنملا حدم رصنتسملا مكحلا حدم اك هنإ لاقيو :انجام نكي مل هنأ نظلا ربكأو
 دعب تاونئس رشع شاعو ءامط هحئادم نم ءىش انلصي مو .ديؤملا هنبا بجاح رماع ىبأ

 0 0 2 :؟ ةئس ىفوت ذإ ماع ىبأ نبا

 . :هلوق لثم ىف نبا
 ٌك

 ٍهْيَّدَح ىف ّظحللا ليج نأ نم ةيلع قرا نكل ىملاظ وه

 هيكل مع ميس اس ندأ .قض ةينحو ةقر تيفعأ

 هتارظن نم هتبحاص دودخ ىلع فاخي هنإ لوقي ذإ ةيهانتم ةقر نم ناتيبلا لمحي أم عمو
 ىتح روصتلا ىف دعبلا ىهو .هلزغ ىف ةيناثلا ةصاخلا اضيأ نالمحي هنيع ىذأ اهيمسي ابك وأ
 هلعلو .دودخلاب ملي نأ كشوي ىذأ هتارظن تحبصأ ام وحن ىلع ماهوألا نم اهو حبصيل
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 .هتارظن ظحالت نيح اهاتنجو رمحتف هتبحاصب ملي ىذلا لجخلاو ءايحلا ىلإ كلذب ريشي
 :هلوق نم ةودحلا ف ىديمحلا هدشنأ ام كلذ نمو

  "قاحللا ءىلعب ,مالظلاب نك كَ لسر ءوم اسف نولَحَرَي اذغ

 "'ىقآملا َعيجن هيلع حرفاو .قرطلا دس ىنيع عمد ايو
 قارتحا 1 ميسنب ميسنب مهلباقو مامأ نع مهئج ىبسفن ايو

 قالطناو ىون نع مهديقو ] امالظ 0 مهب ىسفن مهايو

 تاثر. ىف فين فنذقاق فلاب ت رفظ نإ اذ دعب نم ليلايو

 رخأتي ىتح .هتريسم ىف ثيرتي نأ مويلل عرضتي وهو ءادغ اهلهأ عم لحرس هتبحاصف

 دستف .ىناقلا مدلا نم الودج ليحتست نأ لمأي هعومدل هجتيو .قارفلاب نذؤملا دغلا ليل

 هبيهلب بكرلا حفلي نأ هرارشو بحلاب ٌراحلا هسفن ىلإ هجتي اك ءبكرلا اذه ىلع قيرطلا
 بلطي ذإ همهو ىف اغلابم هسفن مومه ىلإ هجتي لثملابو ءاريسم عيطتسي ال ىتح لعتشملا

 همو ىف غلابي ليللا ىتحو ءاقالطنا بكرلا عيطتسي ال ثيحب ءاهمالظ رشنت نأ اهيلإ
 قارغإ كلذ لكو .قاثولا هلوح نم دشيو هرب نأ حبصلاب رفظ نإ هيلإ بلطيف ءةءازإ

 ) :هلوق هتلكاش ىلعو ءقارغإ هدعب ام مهولا ىف

 فتهتو مامحلا ىكبت ىِنَجَس نمو كرب باخسلا ىمهت ىدمك ىلع

 أمل حونيو ىكبي اإ مامحلاو .هأئنضو همههو هدمك نم ىري أمل هعومد فرذي ذي اقإ باحسلاف

 :هلوق ةيلزغلا هروص فيرط نمو .هنزحو هنجش نم ىري

 "اهرادأف هفكب ةارملا ّدخأ  َةَضْوَر ىف اًمْرَنت دارأ اذإو

 ىلإ جاتحت ال هيأر ىف نتافلا هجولا اذه ةبحاص ذإ .مهولا ىف ةحضاو ةغلابم ىهو

 .ةضور عورأ ىرقف اهتآرم ىف رظنت نأ اهبسح ذإ ءاهسفن هب عتق ةهزن اهيف ىضقت .ةضور

 ةضورل ةعيدب ةآرم هنأك هيلإ سايقلاب هتبحاص هجو نأ دارأ دق نوكي نأ نكمملا نمو

 ىف ننفتي نأ ورغ الف ءاننفتم ارعاش ناك ىدنكلا ىدامرلا نأ ىلع دهاش كلذ لكو .ةنتاف

 .ةيمهألا غلاب اديدج اروطت - انب رم اك - امل حيتيو ,ىربقلا دنع ةجذاسلا ةحشوملا

 .ةارملا :ةارملا )3 ةهج نم اهفرط : نيعلا قؤم ..مد : عيجن 5
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 قاورلا' .قيلطلا ١ كييشلا"

 هنإ ليق .رصانلا نمحرلا دبع نب ناورم نب نمحرلا دبع نب ناورم كلملا دبع وبأ وه
 :هيبأل كلذ نكذو هيلا وبضت تناكو ءاهيلا وبضي ًاشنف دعس هوبأ اهايز ةيراج قشعي ناك
 زهتناو افيس اموي ىضتناف .هيبأ نم هتريغ تدتشاو .هنود نم اهب رثأتساف .هتبغر مرتحي مو
 ىف رماع ىبأ نب روصنملا هب جرف ,ةنس ةرشع تس كاذ ذإ هنس تناكو .هلتقف .هنم ةصرف

 درو هقالطإ دعب شاعو .كلذل قيلطلا ىمسف ,هقلطأ مث ,ةنس ةرشع تس هب لظو نجسلا

 .ةئامعبرأ ةنس نم ابيرق ىفوتو .قافتالا ردان نم وهو .ةثلاث ةنس ةرشع تس هيلإ هتيرح

 ىف زتعملا نباك ةيمأ ىنب ىف اذه كلملا دبع وبأ» : ءاريسلا ةلحلا باتك ىف مزح نبا لوقيو
 اذه ناورم» : برعلا كانفا ةرهمج ىف لوقيو .«هيبشت نسحو رعش ةحالم سابعلا ىنب

 اهصقنيو نجسلا ىف اهمظن اراعشأ هل نووريو .«نينسحملا نيقلفملا ءارعشلا نم
 لزغلا ىف ةريثك راعشأ اهءارو هلو .هيبأ ءاقلت هبنذ مظعب رعشي امنأكو .ةرارملاب ساسحإلا
 رعشلاب هتفاقث اهيف ع ,ةقداص رعاشم نع ربعي اهيف وهو ,ةعيبطلا فصوو رمخلاو
 كلذ نم .ريواصتلاو ةليخألاب ةيانعلا عم ,ةقنوملا ةنيصرلا ةيرعشلا ةغايصلل هلئمو .ىبرعلا
 :ةروهشم هل ةيفاق ىف الزغتم هلوق

 "ع ىداؤف هنم ىنتجي 5 صعد ىف هي 0
 اقحمم ىرري سيل ارمق ههْجَو نم انل ُنسحلا علطأ 37 سي صار 2 2و

 "اقوف ىبلقل ِمهَس ةظحل روخأ يس فرط نع انَرو
 (قنعلا .ءافتل ةعلتس تو دوا وع اب

ْ 7 0 ً 

 '"اقرولا ىفاو ربتلا ناليس
 ىف ةظفللا ىلإ ةظفللا مضي فيك فرعي أو هل هظافلأ ةبوذعو هاقيسوم لامجب رعشنو

 وأ اقن بيثك ىف تبانلا نصغلاب ةأرملا ةماق هيبشت اقحو ,ةنسلألاو عاسألا ذلب قوص قسن

 بولق ىلإ ماهسلا ددست ىهو .روحأ ىبظبو رمقلاب اههيبشت كلذكو لوادتم ةلمر

 ةلحلا هرعشو قيلطلا فيرشلا ةمحرت ىف رظنا )١(
 ىديمحلاو ١9١/١ برغملاو 6٠١/١" ءاريسلا

 "86 ص بجعملاو 287 ص ةيغبلاو 71١ ص

 اهدعب امو 087/79 بيطلا حفنو اهدعب امو

 باسنألا ةرهمجو اهدعب امو 077/١ ةريخذلاو

 ”٠١. ص مرح نبال

 .ةلمر :اقن .بيثتك : صعد (؟)

 .ددس :قوف .ىبظ : :مير (؟)

 .نيعلاو نذألا نيب دل ربخلا 1 ١)

 ٠ :قرولا
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 نذألا نيب لدسملا رعشلا غدصو رد دوقعب ةثللا ىف نانسألا هيبشت اضيأو اهب نينوتفملا
 هددر كلذ لك .ةضفلا وأ قرولا ىلع ربتلا ناليس ليسي هنم رقشألا نأو ماللاب نيعلاو

 هلزغ نمو .هئراق عورت تاريوحت هيف روحيو هغوصي فيك فرع هنكلو قيلطلا لبق رعشلا
 : هلوق

 ةاون قوذأ الو مامجلا تد. . ضل ةليضا .ىرفأ نن كتعدو

 "”هاوهب اهوجش بدنت هلا هَدُجَو وكشت سمشلا ىتح تدجوو
 لحب نم ةقر لئاصألا ىلعو

 نننيبااس 58 ميسنلا ادغو
 ذاك اذش نم ٌبيطأب |رحيم ةؤادنأ هب تجرم دق ضورلا ام

 هاما نيب ىرشدل دما ذه صاير ملوأ كاذلو

 ىف سمشلاف ,ةعيبطلا رصانع لالخ نم اهاوهب نم ىركذدب هعايتلاو هدجو روصي وهو

 لثملابو ءاهبحب اهدجو وكشت افاك ةرفصو بوحش نم اهبيصي امو اليصا قفألل اهعادو

 ةقر ميسنلاو ليصألا ىلع تبكس امنأكو ءاهاوهب اهتعول مالا نم ةيدامرلا قرولا بدنت
 ةراقزا حتفتت ضور ىأ ىذش قوفيل هتبحاصل هأركذ ىدش نإو .رطعلا دراو دجولا

 لك اوه لإ ةنيهام اهرمانك لق ذإ ضايرلاب اًبص هلعجي ام وهو ءارحس ةيدنلا

 هب زأتمت 0اس و اح حال ا ل

 .ةسالسو ءافص نم هتغلو هتغايص

 هاقلأ نضدتعلا

0( 
 ىقلت اهنأكف
 هاذش باطو ىّوَه 7 كادلف

 1 لا ل 5
 ةدالوو نوديز ١ 'نبا

 ديشسلا ةقيلخا دهعل نرراشلا ءاهتقا ئه نم ناك ديف بأل ءهقفو ملع تيب

 نوللا ىدامرلا مامحلا :قرولا )١(

 .كسملاو بيطلا ةحئار :ىذشلا (؟) .

 ةريخذلا هرعشو نوديز نبا ةمجرت ىف رظنا (6)
 دئالقلا»و ١١١ ص ىديمحلاو اهدعب امو ١

 ىشكارملل بجعملاو ١١1 ص برطملاو 7٠١ ص
 نباو 28/7 ةديرخلاو 57/١ برغملاو ١١؟ ص

 حرس قىتمدقمو 251 مقر ةيغبلاو ١٠١9/١ ناكلخ

 انباتكو ةيدجلاو ةيلزحلا هيتلاسرل نوتملا ماتو نويعلا

 تاره رخل 55550 فراعملا راد عبط هنع

 ذيع لع روكدلا  قيقعتي. 13697 :ةننع اهركخآ

 نوديز نبا عم اهرابخأو ةدالو ىف عجار (5)
 ةلصلاو اهدعب امو 4794/١ ةريخذلا اهرعشو
 امن 11 ةك ىق/ا .برقملاو ةقال ض

 ' حفنو 50١/5 ىدفصلل ىفاولاو 7 ص برطملاو
 .اهدعب امو ٠١60/85 بيطلا
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 بسنو بسح تيب نم وهف ,ةبطرقب ماكحألا نخاض:همآل هدك ناكو (هغ017/-ؤ)

 فراعملاو مولعلا نم لبني هدعب لظو 2٠0 ةنس ىفوت نأ ىلإ هتيبرتب هوبأ ْوَحَو .ءارثو
 دقعنا ام الإ هبابش ىف هنع ةحضاو رابخأ انيدل سيلو .ةيبرعلا بادآلا نم ةصاخو ةبطرقب
 ةنس ىفاوت امو 2١1 ةنس اهوبأ ىفوت دقو ءبح نم ىفكتسملا ةفيلخلا تنب ةدالو نيبو هنيب
 مكحلا ديلاقم روهج مزحلا وبأ ىلوتيو ,ةبطرق ىف ةيومألا ةفالخلا ةلود طقست ىتح 7
 ال ا ايطارقميد ايروش |كح هلعجو

 ناو ةيلعا سدو ,هتيشاح ىف هلوح اومظتنا نمم ناك نوديز نبا نأ نظلا ربكأو .همكح
 ىلع ءاليتسالاب مه | ثا فداعتو ويح مزحلا ىبأ دض ةرماؤم ىف كركشي هنأ 8 ظني

 دئاصقبو ةيدجلا هلاسو هفطعتساو .نجسلا ىف مزحلاوبأ هب جزو «هيلاوم ضعبل راقع

 - هل اقيدص ناكو - ديلولا وبأ هنبا هل طسوت نأ ىلإ هنع هينذأ ْمصِي لظ هنأ ريغ ,ةفلتخم

 نبا هقيدصل دهعيف ديلولا وبأ هنبا هفلخيو 270 ةنس ىفوتيو .هتيرح مزحلا وبا هيلإ درف
 ءارمأ ىلإ تارافس ةدع ىف هدفويو .هل اريزو هذختي مث ,ةمذلا لهأ ىلع رظنلاب نوديز
 ةوديت نبا دجتو :ةرماؤملا لشفتو ديلولا ىأ دعا ةارماؤم 46: ةئيس ىف نيدو. ةقئاوطلا

 هيلع همدقب بحريو .هيلإ أجلي نأ ةيلبيشإ ريمأ دابع دضتعملا ىلإ لسريو ابرطضم اهدعب
 ىبلي نأ ىلإ دمتعملا هنبال اريزو لظيو 21١ ةنس هتافو ىتح هل اريزو هذختيو 48١ ةنس
 .237 ةنس هير ءادن

 نب مزحلا ىبأ ىف ةعئار حئادم هلو ,سلدنألا ىف رثنلاو رعشلا مالعأ نم نوديز نباو
 ةيكاريعر الا ةفلطقلا ن1 ند فيتم فارع اح هلو تاي وصقل و دن رلا ىأ نار روج
 تذختاو ةرعاش ةبيدأ تناكو ,لزغ نم اهيف همظن امو ةدالوب هفلك ىه هرعشو هتايح ىف

 :مهنم نيعرابلا اًنايحأ قوفتو مهلجاستو ءارعشلا اهيف طلاخت اهرصقب ةودن وأ اسلجم اه
 راحو دهام روس ان ارق ةدهازب امر لهآ هينا كناكو «ءاسب ننال وقم اهيفو
 رارحأل ىدتنم ةبطرقب اهسلجم ناكو .ردصمو 3و ةوالحو ءربختو رظنم نسحو ءدباوأ

 دارفأ كلاهتيو ءاهترُع ءوض ىلإ بدألا لهأ وُشُعَي رثنلاو مظنلا دايجل ابعلم اهؤانفو ءرصملا .
 ولعب كلذ طلخت ءاهباتنم ةرثكو ءاهباجح ةلوهس ىلإ ءاهترشع ةوالح ىلع باتكلاو ءارعشلا

 .«باوثأ ةراهطو .ءباسنأ مركو .باصن

 ىئاللا اسنرف ىف ةيبدألا تانولاصلا تاديس تقبس دق نوكت - كلذب - ةدالوو
 فلتخي تاودن - اهتلكاش ىلع - نذختي نك نمم عبس وأ نورق ةتسب اهدعب نهب عمسن
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 ةفخو لقعلا ةحاجر نم هب نزقمي امل ةفسلفتملاو ءابدألا نم لوهكلاو بابشلا :ضعب اهيلإ
 نأ ولو .لامجلاو نسحلا نم ءىش عم هيف ةكراشملاو ثيدحلا ةرادإ ىلع ةردقلاو حورلا
 تاريثك اندجول سلدنألا ىف اهتماقتسا تدرطاو تماقتسا ةيسايسلا لاوحألاو رومألا

 ءاوح ةديسلا نع ثيدح نم انب رم ام وحن ىلع اهادتنمو اهسلجم لثم نه ءةدالو لثم
 .ليطتلا ىمعألا رغاشلا ةحودممو ركب ىبأ نب راس ىطبارملا ةيليبشإ مكاح ةجوز

 تاريثك نأ دكؤملا نمو ءنيدحوملا دهع ىف ةينوكرلا ةصفح اهتليثم ليلق امع ىرنس اكو

 سلاج نه ناك نيرشعو اعبرأ نغلبي ىئإللاو ىرقملا نه مجرت ىئاللا تارعاشلا نم

 لاو سل دنالا ق.ةازملا ابيب تصيشما ىلا ةيرمحلا ةرمث فرو 3310و هلك انش: لع هقايالعتمو
 ىف اهتاليثمو ةدالو نكت ملف .نوجملاو ةيرحلا نقب اتاد ى رقت نأ ىقنوو »ارا رم اهيل :انرشا
 ةيبدأ ةضهن ىسلدنألا عمتجملا ىف ندق تايلضف تاديس نك امنإ تانجام نسلدتالا

 للا راشأ اى فنا وثا ةراهط عك لاقف ةدالو ةفع ىلإ مأسب نبأ راشأ دقو ء2ةيركفو

 م اهتاليثم تناك كلذكو «تاشا مركو ءباصن_ ولع عم» : هلوقب اهتماركل اهراعشتسا

 نم انفلسأ ايف ءاوح ةديسلا دنع كلذ انروص ام وحن ىلع ,ءبسنلاو بسحلا تاوذ
 ظ .ثيدح

 .لظو .نوديز نبا غباتلا رعاشلا ىتفلا اهادتنم وأ ةدالو سلحج ىلإ فلتخا نمم ناكو

 اهنيب لصتاو ءاهبلق ىف 8 امك هبلق ىف تعقوف .هرثؤت اهنأ رعشو اًمايأ كلذ ىلع ابظاوم
 : أهب علوأ امل عنق لوط دعب. هيلإ تبتك 0 ىو ريو .دولا

 رسل ّتكأ ليللا .تارج ىلإ ىترايز مالظلا َّنََج اذإ تي
 ٍرْسي مل مجنلابو لطب مل رديلابو تمل سمتلاب ناك ولا كنه: ىبو

 اهدشني ةراتو ,بحلا 5 ه وشن اههرمغت يطوق قئادح ىفو اهادتنم ىف ءاقللا اهنيب لصتاو

 ادب نأ ثدحو هلاثمأ نم نيلزغلا راعشأ ماو ةراتو اهيف هراعتشأ نم

 ىَقتعُم قولا قب نم د 6 نيبلا 1 ىلايللا مت

 لاقيو ام اهرجه ميحج اهيرقو أاهبح ميعن دعب هتقاذأف ءتلدبت نأ ثبلت ل اهنأ ريغ

 ضعب اهل دقن هنأل لب :لاقيو ءاهبراوج ىدحإل هتلزاغم تظحال اهنأ رجلا اذه ببس نإ
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 اهرعش َّقَح ىف وأ اهقح ىف أطخأ نوديز نبا نإف ببسلا وه كاذ وأ اذه ناك ءاوسو ءاهرعش
 اهادتنم ىلإ نوفلتخي اوناك نمم ىرث غبان بيدأ ىلإ َتّبَص اهنإ لاقيو .اريبك أطخ
 اًرخاس ةيلزهلا هتلاسر هيلإ بتكو .نوديز نبا باوص راطف .اهيلإ ابصو سودبع نبا وه
 .امو رح ادعبم لظو .هنع حفصت مل ةدالو نأ ريغ ءادعوتم اددهم دئاصق هيلإ بتك ابك هنم
 .هلصو ةلحرم :لحارم ثالث روصي -هنع انباتك ىف كلذ انروص (ك -اهيف هلزغو
 هنيع ةّرقب معني ذإ ,ةحرفو ةجهب هيف ىلوألا ةلحرملا لزغو .هسأي ةلحرمو .هرجه ةلحرمو
 عايتلالاو ةقرحلاو ىوكشلا هيفف ةيناثلا ةلحرملا لزغ امأ .ال دودح ال ةداعس دعسيو
 ىكابلا سئتبملا لزغ ةثلاثلا ةلحرملا لزغ امنيب .دوقفملا هسودرف ىلع ةرسحلاو قيمعلا
 ةيناثلا نيتلحرملا لزغ ةصاخو ىبرعلا لزغلا نم ةورذلا ىف دعي هلزغو .هظحل بدانلا
 هتبحاص ىف ةيلزغلا هدئاصق عورأ نمو ,ةضمملا ةقرحملا هتاعول نم امهيف روصي امل ,ةثلاثلاو
 : هلوقب اهلهتسي ىلا هتيفاق

 نار دق ضرألا ىأْرَمو ّقْلَط ُيْفالو اقاتشُم ِءارْمَّرلاب ِكتركذ ىنإ
 .نيتاسبو ضاير نم هب جومت امو ءارهزلا ةيحاضب اهرصق ىف اهادتنم ركدي وهو

 نيب الوجتو اهالخ اعم اساج املاط ىتلا ضايرلا كرشُو اهئاقل ىلع ةفهللاو ةعوللا هرمللو
 عورأو همومه هكراشت اهنأكو .هرعأشمو ةينساعإ ىف اههايمو اهريطو اهراهزأو اهراجشأ

 :هتديصق ةديصقلا هذه نم

 انيفاجت انايّقُل بيط نع تاتو انينادت نم اليدب ىئانتلا ىَحْص
 مناحي مكب .تناكو اًدوس تديفكا :اننايأ ' . مدنيا تلاع
 انيقالت ىَجري امو نحن ٌمويلا»و انقرفت ىيشحي انو. انك“ .نيمألاب
 ""لانيلْسِغو اًموقُر بْذَعلا رئثوكلاو اهلسلَسب انليِبا دلخلا َةَنَجاي

 وه ةدالو نم هسأي لعلو .هتارفزو قرتحم بلق تاعولبو نينحلاب ظتكت ةديصقلاو
 وزي منعا ,ةيليبشأ ىلإ دسار لقسم ةيطرق هترفاقم لإ هعفد ىذلا

 تيفوتو ,طق جو زكت مو اليوط ارمع ترمع اهنإ ةلصلا بحاص لوقيو .هولسي وأ

 ةيسل هن ألا" ذا رملا خيراتو ىبرعلا رعشلا خيرات ىف اهمسا تدلخ نأ دعب 2884 ةنس

 .رانلا لهأ .ةنحلا ى ويف نتوكلا .هيدتعلا عاملا ؟لسلسلا (59)
 ةمعطا نم ناماعط : نيلسغلاو موقزلا
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 ىمخللا "7قاقّزلا نبا

 نيا عاب تورعملا .ىيسلبلا ضحللا ةيطع نب ميهاربإ نب ىلع نسحلا وبأ وه
 رخاوأ ىف هوبأ هب قزر ,ةجافخ نبا روهشملا ىسلدنألا رعاشلا تخأ نبا وهو قاقزلا

 ةرسأ نيبو هيبأ نيب هيمجرتم ضعب لصيو .ىرجهلا سماخلا نرقلا نم عساتلا دقعلا
 نب فسوي علخ نيح هنإ نولوقيو ,فئاوطلا ءارمأ رصع ىف ةيليبشإ دما ةابغ وب :قسقعملا
 اهي افعو انطوت و: ةيستل» ىلا نخاشو بألا ىفتخا ةيليبشإ ةرامإ نم 5 نيفشات

 ناك هنأو ادج اريقف ناك هابأ نأ معزت ةياور بيطلا حفن ىفو .ريبكلا اهدجسمب انذؤم

 لغتشي اليل هرهسل هنبا مولتي ناك هناو..:قافزلا ةعانض-لغ هيف بكي توناح :بحاص

 رهمأ ىف ةدتاصق لوأب لاث هنا لاق دع ابضل تكلا ةفيزلا نمد ةفلك ال مفادألاب

 نظنو ءاتيز اهب رتشا :هل لاقو ,.هرجح ىف اهعضوو هيبأ ىلإ اهب قأف ءرانيد ةئايثالث ىسنلب
 دبا ةعشسأب لصتملا هيبأ بقل ريسفت هب لواح هبحاص نأو حيحص ريغ ربخلا اذه نأ انظ

 ىأ هل نوكي ال نأ بلغيو .هدادجأ دحأل وأ هيبأل ناك بقللا اذهأ فرعن الو .قاقزلا
 .هش رك 0 دئازلا ةنمسل «اقاقز» بقل دجلاوأ بألا اذه نأو رمخلا قاقزب ةلص

 نم هيف ىأر امل هنبا ةيبرتب بألا نوَعَو .هناويد ةققحم ىناريد ةفيفع كلذ لإ تراشأ [ى

 دب وعلا سرد ينم ضو ىسونلظبلا دبسلا نا سوود مز تش اذ[ عب ءاكذلا لياع
 حدتماو .هتدلب ىف ءابدألاو ءارعشلا رظن تفلي ذخأو ءاركبم هتبهوم تحتفتو .بادآلاو

 نب ىيحيو ةاضقلا ضعبو هدلوم لبق اهدق ةيسنلب ءارمأ زيزعلا دبع ىنب نم ءاربكلا ضعب
 انيمأ سيتم اي االبلقا ناكر نفقات ىو كسري قب لضدهعلا ةيسرموب ةيسنلب نيمآ ةيناغ
 : هلوق لثم نم هرعش ىف أارارم كلدب هونو ,حيدملا نع عف رثي ناك ذإ ءاريبك وأ

 "ياتو يفراط ىذ ىلع اهنم أ لك كارلا هلع نم انا

 ءابإل مهيلع ع ناكو .هحئادم نم ائيش مهل غوصي نأ ىنمتت تناك هنمزل كولملاف ظ

 ةديس ىف ةراح ةيثرم اهنيبو ةفلتخم ثارم ناويدلا ىفو .هتمأركب قيمعلا هروعشو هسفن

 قدام نب 0 امو هل اهتمدقمو (توريبب برغملا هرعشو قاقزلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 ظ ع ْ جاع نم جع نع رص ك0 | د .ديدق الغ .ثفتلا ضاع ضن طا( .. 14 نه فرظملاو 538 نه: ةلمكتلاو "6
 ش .فراط 1 ناويدلاو .188و ١8 / حفنلاو .اهدعي امو ش

 ةفاقثلا راد عبط) ىناريد دومحم ةفيفع قيقحت
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 روصيو .ميهاربإو دومح :نيلجنب اهنم قزر دقو .ناويدلا ةققحم حجرت اى هتجوز اهلعل
 نيريبك نيعوضوم نيب عزوم ناويدلاو .هدئاصق ىدحإب امهوحن ةيوبألا هتفطاعو امل هبح
 هطلخي ةيناث ةراتو ,حيدملا دئاصق ىدحإ هب مدقي ةرات لزغلاو .ةعيبطلا بحو لزغلا امه

 ىدحإ ةمدقم ىف هلوق هلزغ ريكاوب نمو .رمخلاب ةوشنلا اهب ةوشنلا ىلإ افيضم ةعيبطلاب
 :هحئادم

 )01( 2 أ ١١ رَ ه
 00 ّ كردخ ةمارأ ٌُبِرْعَم اهل ام ِردْخ نيصتش-اي

 بهذ هب عمدلا صصص ا ىفرَط ربعتساف تبهد

 بنيز اندعب تّرقتسا ىنأ  ابصلا ميسن هللا كتدشان
 "بطلا فلل ”اذانف .لزأ اهِف رع ىذشب الإ رست مل

 بدعي ام سفنلا باذع نمف امه قيد. قارب هج

 راشأ ىتلا ةعئارلا ةينفلا ةصاخلا - ةاورلا لوقي امك - ةركبملا تايبألا هذه ىف حضتتو
 قاقزلا نبا نأ ىهو ءرعشلا ىف نييسلدنألا ةعارب هنايب ىف ىدنقشلا ديلولا وبأ اهيلإ
 تدغ ىتح اًراركتو اًرارم هلبق ءارعشلا اهوادت ىتلا ةليخألاو روصلا هراعشأ ىف لوانتي
 0 ةديدج حيصتف ةيويحو ةايح اهيف ثبب وه اذإف .ىلابلا قلخلا بوثلاك

 يرفق ل وست انا اهيلإ فاضأو .لابجلاو ءاهبلا ىف هتبحاصل سمشلا .ةراعتسا
 نأ ركذيو ؟ هتبحاص رقتسم نيأ ابصلا ميسن دشانيو ,ةقرشم اهردخ ىف ةعلاط ىنت ام ذإ
 هسافنأ ليلدب هتاذ ميسنلا ىف لب .ءارعشلا لوقي اك .بسحف اطوح نم ال حوفي اهاذش
 :لوقيو .ىذشلا اذه جيرأب ةلمعتلا

 ادُجَت تنكس ّْذُم سافنألا 1 اهنأ كرّبخت ٍدَجَن نع حيّرلا
 ادنّرلاو نابلا اهبشأ اهاذش بيطب امهترواج ذم َرْدَسلاو اًضعلا نأو

 تلاحأ دقل لب .ةرطعم سافنأ ىلإ اهيف حيرلا تلاحأ ًادجن تنكس ذنم هتبحاصف
 اهركذ املاط ىتلا دنرلاو نابلا راجشأ ىلإ ةيداعلا ةيدابلا راجشأ نم ردسلاو اضغلا

 ةمدقم ىف هلوق نمو .مهتاب وبحمل لامجلا تالاه مهتليخأ ىف اهوح نم ترادتساو نولزغلا
 :هحئادم ىدحإ

 .ةرطعلا بيطلا ةحئار :فرعلا ىذدش (؟) :بركي .دجنب عضوم :ةمار .تيبلا :ردخلا )١(

 .ةئيدملا



 هررمع وع ]

 تمزراف بينكلا ىلع تررم دقلو

 مهل تاحاس نيب ام

 مهب ايرط ار فتهت نردلاو

 دهاعمو
2 

 ىتح .هلوحو بيثكلا ءارو هبحاوصل نينحلاب ظتكي لوألا تيبلاو

16 

 ” ضايج لييسلا تفجوو , ىليإ

 مس ©

 هاه َبْوَص تارغلا نم تين
 و

 ا"!ىداش من رش ةيِنَحُم لكبو

 2 ىف تدمج لبالا

 وعديو .هحربت نأ ديرت ال ىهف ءاهليهصب ليخلا تبواجتو .هقرافت نأ ديرت الو اهناكم

 هيف روصيل ال قرولا ماحلا قوسيو نيبحملا تاربعب ىَقْست لظت نأ نهدهاعمو نهتاحاسل
 .اب رط نهل ودشي وهف .هتجهب روصيل لب .ءارعشلا ةداع ىلع هبحاوص قارفل هنينأو هنينح

 :رصخلا ةقد فصو ىف هلوق لثم نم ةفيرطلا روصلا هذه لثم هلزغ ىف رثكتو

 تأ كفر حاشولا نيأ اهلئاسأ
 هتلقن راوّسلل ٌتَمَوأو ٌتلاقف

 :هلوقو

 نينح ىلو عوبرلا ىلع تققو
 ننام ىلإ :ثنح» نتأ ولو

 :هلوقو
2 

 ارون حبصلا دومح نم ةداحت

 جاد ليللا»و اهلبق رأ ملو

 رْشُنلا داما د اس

 ىرصخ ىف لقلقت امل ىمَصْعِم ىلإ

 عوبّرلا ىلإ سيل نهنكاسل

 صولص». ىلإ هع نتابع

 و : سس ع ا 5100

 2 مريب 6

 َحابَص هرعذي 0 اعانيح

 هعالضأ نع هريبعت لثملابو .فيرط ريبعت هيلإ راوسلا لقنب رصخلا لوحن نع ريبعتلاو

 نم لب فوخ نم هتبحاص سفن ىف لاج امل هريوصتو .هتاب وبحمل اعوبرو دهاعم تدغ اهنأب

 حابص نم ىسنإ حابص عزفل بجعيو ءحابصلا ريشابت قفألا ىف تلق تذخأ نيح رعد

 ام انمدق ايف لعلو ء.هرمع نم نيعبرألا غلبي ملو 058 ةنس قاقزلا نبا ىفوت دقو .ىنوك

 .هتليخاو هتيرعاش بصخ ىلع ةلالدلل ىفكي

 ُك ِء

 .تنح :تمزرا )١(

 طقاسلا :هبوصو .ءاتشلا لوأ ىفرطملا :داهعلا (؟)

 .كلم

 .فطعنم :ةينحم .مامحلا :قرولا (*)
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 مالا ستتوا هسا : < (1) . ٠
 ةينوكرلا ةصفحو ديعس نب رفعج وبا

 لإ 58 ل دعب اع تلقت قارجملا سماخلا ترقلا 0 1 وحن ىلإ

 ناد مث .سلدنألا ىف ةنتفلا مهيلع تبشن نيح نيطبارملا رصع ةيامن ىف اهب لالقتسالا

 نم ذختي نأ لواح مهل هئالو نالعإ لبق ناكو نيدحوملل ديعس نب كلملا دبع مهميعز
 هبابش ناعير ىفو ارعاش ناكو .ةعلقلا نوئش هعم ربدي هل اريزو دمحأ رفعج ىبأ هنبا

 00 هوهلل شيعي ىضمو .هافعأف ,هترازول حلصي لد نرطو وطن يحاص»ةلاب هل ردتعاف

 نلعت سلدنألا دوفو هيلإ تلبقأو 007 ةنس حتفلا لبجب نمؤملا دبع لزن اذإ ىتح .هقافر
 نادلب ىلع نمؤملا دبع لوو .هحئادم صعب هيلإ مدقيو هدا عم هيلع دقي هانيأر هل اهءالو

 هيف تناكو :ناثع ديعس ىبَأ هنبا بيصن نم ةطانرغ تناكو .هداوقو هئانبأ ضعب ىنل كنآلا

 نم ابيدأ اريزو بلطو .ءارعشلا ىلع لاونلاو تافاكحملا عابسإو بادآلل هتبحم عم ةمارص

 .ىبأف هيفعتسي نأ لواحو .هرزوتساف هبدأو هبسحو رفعج وبأ هل فصوو هب نيعتسي اهلهأ

 .هترازو دلقتو

 ميركل ةطقح ىلا قو بيسو لاف تاو ةرعات اتقي فلك نق" لتطح وبا ناكو
 ءايدألا ىقلت اهلعج ام ةيرحلا نم اهل حاتأو ءاهتيب رتب ىنعف ءاهؤاكذ هتفل دق اهوبأ ناكو
 ىلع دفت نأ اهتناكم نم غلبيو ءاهتدلب ىف ةعيفر ةناكم اعيرس ذخأتو .مهرواحتو ءارعشلاو
 :ةفطلتم هدشنت نأو حتفلا لبجب نمؤملا دبع

 هدفر ثاننلا. لبس وتاج ..نيانلا ديساي
 دنع رهذلل نوكي ٍسرطب ىَلَتِع نما

 هلت هلل دفيهحلا هيف كاتس ع

 بتكي مهناطلس ناك ذإ ءنيدحوملا دنع ةيناطلسلا ةمالعلا ىلإ ريخألا رطشلاب ةريشم

 ١١١ ص رظناو 44١/١ ةطاحإلاو ٠١ ص هنو دنع. وب نقم ىأ :ةلعرت و نظن 00:
 حفنلاو 5١11/٠١ ءابدألا مجعمو ٠٠١ مقر ةفحتلاو حفنلاو 5١1/١ ةطاحالاو ”“/2+١ برغملا
 دلو - ا راسو ةعقح لطرق: عاوز 0
 برطملاو ١6/5 و ”١/7 - ١6 برغملا
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 نم اهدشنتساو نمؤملا دبع اهب بجعأو .هدحو هلل دمحلا :روشنم لك سأر ىف هدي طخب

 اهآر كلذ دعب ةطانرغ ىلوت ىذلا نامثع هنبا نأ ودبيو ءاباجعإ هداز ام هتدشنأو اهرعش
 دبالو ءرفعج ىبأ هريزو قيرط نع اهنم برقلا لواح ةطانرغ ىلو اللف .اهلامج هرهمو ذئنيح
 فافعو ةراهط بح لب نوح بح سيل وهو بح نم اههنيب دقعنا دق ناك ام فرع هنأ
 نيبو نهنيب تاءاقل نمو ررحت نم اهتاديسو سلدنألا تايتف نع فرع ام وحن ىلع
 8 ىلايللا ضعب اهيف نيضمي انايحأ نكذإ ,ضايرلاو قئادحلا ىفو ,نهروصق ىف ءارعشلا

 روح» ىمسي هزنتمب ناتسب ىف ةصفح عم رفعج وبأ اهاضق ةليل ىركذ تلظو نهاوهي' نم

  :اهيلإ بتكيل .ىتح هسفن ىف ةقبع « لمؤم

 لِمْؤم ٍروَحِب انارا» ةيشع ِمْمْدَمِب حري مل اليل هللا ىعر
 لفنرقلا ايرب تَبَه تحفن اذإ ا ا

2 

 لودج قوف نم ناحيرلا نم ٌبيضق ىتتناو حودلا ىلع رمق درغو

 ىيحت ىتلا اهتاحفنو ضايرلا ميسن نيب ءاقللاب ةصفح عم هيف معن ىذلا ليلل وعدي وهف
 :هبيجتو .هتياعر هيلع امئاد هللا غبسي نأ بولقلا

 م َّس ه رمٌع س عو

 دسعللاو: .لفلا: .انل: :تدلا امتكلو. ٠ "الضوي. .ضايلا رس ام كرمعل
 دجو امل الإ ٌىرمقلا درغ الو انبرقل اًًحايترا ُهنلا قفص الو

 ةراهزا قم نافطقيو:ءاهيحب قناعتي ايهوكرتي ل انبنأو اذ نفانلا نسحب نع فدحت انأكو

 تاطبتسا دقو هيلإ تبتكف ءاقللاو بحلا امهنيب لصتاو ءامهاحور هب ناعتمي امو ام نعي ام
 : هءاقل

 ليف اًدبأ ٍىهتشت اني كل يبلق نإف ٌروزت أ كروزأ
 ليجاي َةَنْيتِب نع قكتانآ ليي اف ”تاونللاب .ةلتحمت

 رصعل زاجحلاو دجن ىداوب ىف هركذ عاش ايرذع ابح ةنيثبل ليمج بح ىلإ ريشت ىهو

 : ال هريفوتو هم هعلو ب اهماجاو .ةيمأ ىنب

 6 ًُه 70 2

 ليبسلا تدعو نإ :ازروزت نأ نع ةهضيت ىب مادام كا
 5 مر و

 ميسنلا به هروزي  امنكلو اراوز ضر لا انف

 : :ةروزي اغاو .ةبل .تبلغو اهبحاص» لق تكلم  قلا ةضافلا .ةلعفو' نوي ال نضورلاف
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 ا هنأو اهبلقب رثأتسا هنأ هل اهراعشأ ىف ودبيو .هجيرأو هاذشب ىفشتسي ليلعلا ميسنلا
 , :هيلع اهتريغ ةركنم ريغ د اال هدشنتل ىتح هاوسل اناكم هيف

 ناكملاو كنامز نمو كنمو 0 ىنيع نم كيلع راغأ
 ىنافك ام ةمايقلا موي ىلإ ىنويع ىف كئأبخ ىنأ ولو

 2 نامز نم هب هطيحب ام لك نمو وه هنم راغتل ىتح ,ةريغ اهلئامت ال ةريغ هيلع راغت ىهف ظ

 .اهافك ام ةمايقلا موي ىلإ امويع ىف اهنوفج ءارو هتعضوو هتفطخ اهنأ ول لوقتو .ناكمو

 ىف ناطلسلا بحاص نمؤملا دبع نب نامثع اذإ رفعج ىبأ عم بحلا اذهب: همتتا ىح. انيبو

 ىشختو .نيحايرلاو دورولاب شورفملا اهقيرط ضرتعي ريبدتلاو رمألا لك هل نمو ةطانرغ
 :هيلإ ةبتاك ديع موي ىف هيلع نذاتستف هروادتو هروانت نا لواحتو .ةبقاعلا ةصفح

 ىضترملا مامإلاو ٍةفل يلخلا َنباو العلا اذاي

 انضقلا ئوهت امي هتف .ئرخ دق دع .كينيب
- 

 اضّرلاو ةباجإلا عوط ىف هاوهت نم كافاو

 ' ةدجوم تاياشولا هديزتو ءاظيغو ةدجوم نيقشاعلا نم لك ىلع نامثع بلق ءىلتمو
 كلذ ىف نيبحت ام :هنع ةصفحل لاق رفعج ابأ نإ هل لاقي ذإ ءظيغ ىلع اظيغو ةدجوم ىلع
 :لاق هنأ هيلا اولقو.هستت ق اها < ذاوسلا نإ الئاع تفي نول ناكو ةوسآلا

 ضنا ىف زابلا ليكلالا هنالك .انلقم ..قئازيب 31. رضيرحلا .لفف
 شيندرم نبا ىلإ َّرف نمحرلا دبع رفعج ىبأ اخأ نإف ,ماقتنالل ةصرفلا ناثع تتاوو

 هيخأ ىلإ ماضنالا ىف ركف رفعج ابأ نأ ودبيو ءنيدحوملا ىلع سلدنألا ىق رش ىف رئاثلا
 ابدت دق كو اليوطا ةنهقحت هتكرو .ةرجهلل 004 ةنس ةقلام ىف اًربص لتقو ءهلتقب قب نامثع رمأف

 ءاخأ :تيفلو. شكارم لإ اقع اهفرعل ةطانرغ ترجهو ةداوسلا هيلع: تسبلو َِ
 هرصق ىف ال حسفيو اهيلع فطعي هلعج ام رعشلا نم هتدشنأو ,فسوي نيدحوملا ناطلس

 045 ةئس اهمر ءادن تبل ن نأ لا نيدسرلا ةميماع و ةيركم رم لطرب هانا مل

 .ةرجهلل



 (١)ةتاخ نبأ

 وأ عباسلا نرقلا ةياهن ىف دلو ,ىيرملا ىراصنألا ةقتاخ نب ىلع نب دمحأ رفعج وبأ وه
 سلو .اماع نيعبس نع ليلقب اهلبق وأ ٠ ةنس ىفوت هنإ لاقي ذإ نماثلا نرقلا علطم

 دجسم ىف ميركلا نآرقلل ءارقإلاب هضوهن ىف نأ ريغ .هتفاقثو هتأشن حضوي ام انيديأ نيب
 ميكحلا ركذدلا تاء ارق نم ةيمالسإلا ةفاقثلا ىف اقمعتم ناك هنأب دهشي أم عماجلا ةيرملا

 ةيفاقث تاراشإ نم لمحت امو هراعشأو هتافلؤم كلذ دكؤتو ,ىوبنلا ثيدحلاو هقفلا نمو
 نيبو هنيب تالص داقعناو ةطانرغل ةريثك تارايز هرابخأ ىف ىرنو .ةيوغل ىرخأو ةيمالسإ
 لامعألاب لصتا هنأ ىلع لدي امم .بيطخلا نب نيدلا ناسل اهريزو ةصاخو اهمالعأ
 ريمأ عبتت تناك ىتلا هتدلب ةيرمل نيواود ىف ةدم ابتاك لمع هلعلو ,ةطانرغ ريمأل ةيناويذلا
 .:دشنأ 0 ا ل ,ةطانرغ

 انتكلا ٌرظتني ٍدْيَعلا نشك نامز ىل ةباتكلا ىف !نّضقت

 ءاطسقم هيلإ هيدؤي لام ىلع هدبع لجرلا بتاكي نأ ىه اهيلإ ريشي ىتلا دبعلا ةباتكو
 ةنأ ىلع لدي امم .ريصق ريغ انامز ةباتكلا ىف تيضق ىننإ لوقي وهو ءاًرح راص هاّدأ اذإف
 هيلإ تدر كلذبو ,ىفعأف اهنم ىفغتسا هنأو ةرتف هتدلبب رمألا ىلوأل ةباتكلا ىف لمعي لظ
 هتفاقث عاستا ىلع ةلالد حضوأ هتافلؤم لدتو .ادبأ ةباتكلا رين لمح ىلإ دوعي نلو هتيرح

 لئاوألا مولع نم بطلا لمشتل اهب عستا لب ,ةيوغللاو ةينيدلا ةفاقثلا دنع اهب فقي م هنأو
 ا ضرملا ليصفت ىف دصاقلا ضرغ ليصجت » :هباتك ىف حضتي اك
 .هبابسأ ىفو هيف لوقلا لصفيو ١6و ,/44 ىماع ىف ةيرملا حاتجا ىذلا نوعاطلا ءابو

 ةغللا ىف هلو ,ةيسلدنألا دالبلا نم اهريغ ىلع ةيرملا ةيزم باتك ىبدألا خيراتلا ىف هلو
 باتكو «سنجلا ملعو سنجلا مسا نيب قرفلا ىف سحلاب لقعلا قاحلإ» :هامسس باتك

 نع ثدحتي هيفو «دفاولا

 ةلناحالا رهو. اةعاح. نبا» ةنعرتا رون نظن 80
 ريثنو ١9 ص ةنماكلا ةبيتكلاو اهدعب امم 0

 (ةيادلا ناوضر قيقحت) رمحألا نبال نامجلا دئارف
 ىضاقلا نبال لاجحلا ةردو ٠١ مقر - توريب عبط
 اباب دمحأل جاهتبالا لينو 20/١ (طايرلا عبط)
 عضاوم ىف بيطلا حفنو 7١ ص (ةرهاقلا عبط)

 .د هل مدقو هققح هناويدو (سرهفلا رظنا) ةفلتخم

 ةقرشتسملل هنع ةسارد عجارو .ةيادلا ناوضر

 تاسارد باتك ىف تربيخ داديلوس ةينابسالا

 راد عبط) ىكم دمحأ رهاطلا روتكدلل ةيسلدنأ
 .17 ص (فراعملا
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 ىف ةريغص ةلاسر بدألا ىف هلو .«لاّؤسلا داشرإو لاوضلا داشنإ نم لآللا داريإ» .

 «ةيروتلا قئاف ىف ةيلحتلا قئار» باتكو «لذاعلاو ىشاولاو بيقرلا نيب لداعلا لصفلا» .

 نع تايروت اهبو ,ةيروتلل اهغاص ىدذلا هراعشأ وه انإو ةيروتلا ىف ةسارد سيلو

 .ةعونتم ةيملغ تاحلطصم

 حدملا ىف مسق :ماسقأ ةعبرأ ىلع عزوم وهو ,ةحفص ىتئام وحن ىف ةقتاخ نبا ناويدو

 ,مكحلاو اياصولا ىف مسقو ,تاهاكفلاو حلملا ف مسقو ءلزغلاو بيبشتلا ىف مسقو .ءانثلاو

 ىلع ققحملا تاكردتسم اهيلتو ,ةفيحص نيعبرأ وحن تقرغتسا تاحشوملا نم ةريبك ةذبنو

 اعست مضت ةفيحص نيسمخ وحن ىف وهو لزغلاو بيبشتلا مسق ماسقألا ربكأو .ناويدلا
 هتاموظنم نأ هيف اهؤرقن ةديصق لوأ ذنم رعشنو .ةعوطقمو ةديصق نيب ةموظنم ةقغبرأو

 بيسنلاو لزغلا ءارعش ةاكاحمل تالواحم ىه امنإ .بحلا ىف ةيقيقح براجت ةرمث تسيل
 نع ثدحتت اتايبأ هيف مظنيو .رعشلا نازوأ نم انزو هسفنل ةقاخ نبا راتخي ذإ .نيقباسلا
 ضارغأ نم ميدقلا ضرغلا اذه ىف مظنلا ىلع هتردق نايبل عنصتو فلكت هلك ائيدح بحلا
 مارآلاو راهزألاو راجشألاو عضاوملا ءامسأ نم ةيودبلا رصانعلا عمجتت هيفو .ىبرعلا رعشلا
 :هلوق لثم نم 0 ريغو

 الدنا نع نقبُعيو بيط نع َنُحْفنيف دج ىبو نم ابّصلا تامْيَسن ٌبهت

 ةرنرناوع تالثألا .نيي اندهفاعما -.ىف نلخي .نينأ لإ .كاذ انفو
 دولا ىلع فافعلا ٌيكح ىضم دق اهب 2 انءاقل ىوهتو اهاوهن دهاعم

 "ادضَقلا نع ثراحلاموي ىحضلا سمشل . ٌثدبول ٌءاضيب ءاضيبلا ةبقلا: يفز“
 وسم رغشلا نم ليل نع ُبْرعَتو رين هجولا نم حبص نع علطت

 ةدامم ردكم ىوصلاو قاعلاو «قعضلا نم لالق نوع تايبألا قف ةغايفلا جيستوا
 ائادو ءاديدج اقلخ اهديعت - قاقزلا نبا دنع انيأر ام وحن ىلع - اهيف تاريوحت نود
 لزغلا طلتخي دقو .برقعلاك غدصلاو دقعلاك مسبملاو دهشلاك قيرلاو درولاك دخلا |

  ريغت هتبحاص ةلقم نأ معزي نأك فلكتلا نم ليلق ريغ عمو ةرارح نود نكلو ةسامحلاب

  هبنأ نم وهف ةقتاخ نبا ملظن الو .مهئامدب ةبضخم معاوتلا اهلمانأ نأو ىرولا ىلع
 _ىلإ هبناوج نم ريثك ىف لاحتساو 0 بضن ذئنيح رعشلا نأ ريغ «,هنمز ىف ءارعشلا ٠

 0 .تعجر :تراح يلا .ةيدابلا راجشأ نم : تالثألا ريغصت تاليثألا (1)



 د

 0 هوه 1 فشلا ] كلذ ا رشنو . فلو قايطو سان

 :هلوق ةمقاخ نبال ةيلزغ ةعوطقم لمجأ تناك اميرو .رعاشلل ةقداص رعاشمو

 ءادر ,لضفب تلف ليلا ءابقرلا نم رْذَح ىلع تراز

 ءاملظ ىلإ ًءاملظ ديزل محاف عرف ا علا لصت

 از وجلا فاوكر. قكدلا ردي اهيلحو اههجو نم اهب ٍىشوف
 ىئار تيَيَقَز هل ىلع ّيقتو ةيرنع ةفع االول ةيبسقا

 ىئاكيب اهدودخ درو تحضنو 557 ىتعول دلع تعفن

 . رطشلا ىف ىرن ام وحن ىلع ةعوطقملا ىف فلكتلا نم ليلق ريغب رعشن اننإف كلذ عمو
 هتفعل هب دهم ىذلا همسقو ,ةمكارتم ثلاثلا تيبلا ىف روضلاو .ىفاثلا تيبلا نم ىناثلا

 اذه فخيو .لزغلا ىف ديدشلا فلكتلا نم روص هذه لك .هبح ىف هبقاري ىذلا هاقتو

 ظ ةلهله اهيف رهظت ال كلذبو ءاهروطش ىف ديدشلا رصقلا مكحب هتاحشوم ىف فلكتلا

 وع يب ظحالت ىتلا جيسنلا

  رصخلاو ةعيبطلا ءارعش
 ”اهراجشاو ايتاباغو اهايحو اهزاتاو: انتايدوو ا وهن :ق' ةتئاف ةعيبظم: ننلدتألا يمك

 اهنتافم |ونغتف كانه ءارعشلا بابلأ تبلخ ةعيبط ىهو ءاهتاهزنتمو اهنيتاسبو اهراهزأو
 نم انب رم ام اهب افغش مهداز امم ناكو .مهرعاشمو مهفطاوغ اهيف نيئاب ائاد اهدهاشمو

 ءارعش دنع رثك كلذلو ,مهبحاوص عم مهنادلبب ةطيحملا قئادحلاو تاهزنتملا ىلإ مهفالتخا

 .  نظنو ءرمخلاو ةعيبطلا نيب جزملا مهدنع رثك اضيأو ,لزغلاو ةعيبطلا نيب جزملا سلدنألا
 ' مهبرح مهيف هتدلو ىذلا فينعلا داحلا مهجازم ببسب ناك امنإ رمخلا ىلع مهلابقإ نأ انظ
 ىلع لابقإلاو فنعلاو ةدحلا ىلع امئاد براحملا ةايح موقت ذإ ,لامشلا ىراصنل ةمئادلا

 اهب وأ ةعيبطلاب انورقم رمخلا رعش مهدنع رثك نأ كلذ راثآ نم ناكو .عاتملا نونف
 ءارعش نع ثيدحلا عيطتسن الو ,مهحئادم تامدقم ىف كلذ نوقوسي ام اريثكو .بحلابو :

 امه ذإ .ءءاجطلاو رخفلا ءارعش نع انثيدح ىف انعنص امك نيلباقتم نيمسق ىف رمخلاو ةعيبطلا .
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 دنع ىقتلن نأ فيرطلا نم نوكي دقو .اعم اهنع ثيدحلا قوسن انلعجي امم .ناجزقمم
 ةلخن فصو ىف هل ةعوطقم رايدلا كلت ىف ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا نمحرلا دبع

 طمنلا اذه ىلع ىضمت ىهو ةفاض لأ ةينع ةينم ىمسملا ةبطرق ىف هرصق ناتسبب )(:

 ,لخنلا ِدْلَي نع بْرَغلا ضرأب تءانت ةلخن ةفاصرلا 1 انل تدب

 ىلهأو ين نع ىمئانتلا ,لوطو ىونلاو برغتلا ىف ىهيبش : تلقف
 ىلثم ىأتنملاو ءاصقإإلا ىف كلثمف يو اهيف كنا ٍضرأب تأشن

 مط زمر اهرودب اضيأ ةيرعشلا ةعطقلا هذه نأكو .كانه برعلا زمر ةلخنلا هذه نأكو

 قتلا ةبيرغلا ةلخنلا هذه ىف ثوثبم نينح .ديعبلا نطولا ىلإ عطقني ال نينح نم لمحت امب
 ىلإ اولقن مهعم ةلخنلا اولقن اكو .ةديعبلا ةيصاقلا ةيئانلا رايدلا كلت ىلإ برعلا اهلقن
 هثدحتسا ام اولقنو .لالطأ ريغو لالطأ نم ةيدجنلا ةيودبلا رصانعلا لك مهراعشأ

 هيف ثبام مهتليخأو مهرعاشمو مهتئيب نم هيلع اوبكسو ةعيبطلا فصو ىف نويسابعلا
 صاهرإ اهنأكو ,ةركبملا ةعيدبلا تايبألا هذه ىف دجن ام وحن ىلع ةيويحلاو ةايحلا
 - اولقنو .ناسنإلا رعاشمل ةعيبطلا رصانع لثمت نم ىسلدنألا رعاشلا هرعشتسي امل
 هتاكام لواح نمو «ساوت انآ ةصاخو ننملا ق ةويسابفلا هثرحتسا ام كلذ: بتاحت
 روصت ساون ىبأ ةقيرط ىلع ةديصق هلو ,نيئاجهلا نيب هل انمجرت ىذلا لازغلا ىيحي اركبم

 ل قي :اهتفو :يراتحلا .تاناعج :عص نافع قف: هل ”ةنفاقف
 ىئادن وحن حورلا ٌفيفخ َباثف ُهّبر تيدان ناحلا ثيتأ املو 2م

 '"ىئاّدرو ىنْطيَر هيلع .ثحرط ااهقاذأ املف اهينقذأ تلقف

 ىرحو .هسيالم علخ نأ اهب هتوشن نم غلب ناحلا بحاص رخخ قاذ نيح هنإ لوقي وهو

 ىف ال - رمخلا رعش نم ريثكف ,دجلا ذخأم لازغلا دنع ةيرمخلا هذه لثم ذخأن ال نأ انب

  ليبس ىلع ساون ىبأل ةاكاحم لاقي ناك - ةيبرعلا نادلبلا لك ىف لب اهدحو سلدنألا
 كلذ رثكأف .مهب لزغلاو اهتاقس فصو ىف لاقي ام كلذ لثمو .سلاجملا ىف ةهاكفلا

 .هبشي ام الو ةقيقح لثمي الو .ةبعادملاو ريدنتلا ليبس ىلع لاقي ناك امنإ .هروهمجو

 .ءادرلا تحت قيقرلا بوثلا :ةطيرلا (5) .لا//١ ءاريسلا ةلحلا )١(
 ظ .4* ص ناويدلا (؟)



 :''”اليل ةزافم عطق ىف حصان نب سابع لوقيو .ةقيقحلا

 "يذلا :ة هلا: ىذا لا و اهتفاخم ىف ٍةَقوحمو
 ريشا عزانت لثم ليللاب طخ اهزاوج ىف نجلل

- 

 بزملا .ةعوتؤملاك نقم 11[ قاعللا . نوح ةاهنن يرو )0 هو 6 ع هر 2
 ديدش عاجشلا اهيف ىرسلا فاخيل ىتح ةفوخم ةالف ىف ليللا ىَّرس فصي وهو

 ىذلا اهب نجلا فيزعو اليل تاولفلا فصو ىف ةمرلا وذ اليوط هررك أم مهلتسيو .ىضملا

 لبالاب دوسألا ماعنلا نم اهب ام هّيشيو ءبْرشلا طغل حصان نب سابع لوقي امك هبشي
 ناو .ىرجملا تلاثلا نقلا ق:ئبلدنا رعاشل أرقت هل اننأكو هنارطقلاب ةيلظملا برحلا
 "رفا تعوق هير هيك وا لوقيو .ةمرلا ىذ لاثمأ نم ىدجن رعاشل ارقن

 روكبلا نم حاولا فرع امف ئ ليل .لاب رس ىف حال راهن
 يي 6

َ 

 روتسلا 'فلخ نم ركبلا ون ريفي: .نم ى رت نيمشلا ادعو

 نو رئاسلا سانلا له هبر دبع. نبا ىردي الو ,ملظم وجلاو ءاسلا ىف ةدقعنم بحسلاف

 انايحأو ,نوغجار وأ نوحئار مه وأ سمشلا عولط لبق احابص نوركبم وأ نوركاب هيف
 ةاتفلا ءافتخا بحسلا ءارو ىفتخت ام ناعرس نكلو .ديعب نم ةينار سمشلا نيع ىءارقت

 نب ىيحيب ىقتلنو ىرجملا عبارلا نرقلا ىف مدقتنو .ءايحتساو الجخ روتسلا فلخ ةينارلا

 ..قارقل هنورخم ايكقأو ةمامح فصو ىف هلو .هراهزأو عيب رلا ىف ا زاعشأ ههلو-ليذه

 : '”!اهليده وأ .اهيحاص
 هالو يت ا وك و م يع ه هس

 "كلاب ِءون و لْط نم ٍنيدرب اهقوف حسني نجدلاو ٍةنرصو

 ”لارأ -:تيفتا انهتكيرا ” تلكم ٠ :انناو ٍ حانجلا ٠ نط ىلع تلام
 كاش قنأو م ءانغب امهتلح دق نين 0-6

 داكبأ نم ثلقو. ةءايعلا للل قللت“ لكرقلا .ىننتا نعي .تذقنف
 اهقوف اجسان ءامسسلاو ضرألا راطقأ ألي ميغلاو حدصتو نرت ةماحلا نإ لوقي وهو

 ِك

 .لال١/5 ةريخذلا (غ) 'سلدنألا لهأ راعشأ نم تاهيبشتلا باتك )١( ظ

 .,"غ7/9 ةريخذلا (0) .177 ص (سابع ناسحإ .د قيقحت) ىناتكلا نبال

 ..ءامسلاو ضرألا قابطأ معي ميغلا :نجدلا () .ىضاملا :بدنلا .عاجشلا ىوقلا :ةرملاوذ (؟)
 .رطملا : ءونلا ءانطاب ةيلطملا لبالا : ةءونهملا .دوس :نوج (") .

 .نصغ :بيضق .دعقملا :ةكيرألا (8) .نارطقلا وهو
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 ةذختم حانجلا ىط ىلع اهسأر لام دق ةنوزح ىهو .ءبحسلا هفرذت رطمو لط نم نيءادر ]

 ,نينأب جوزمم ءانغب منرتت ىهف اهبحاص قارف اهاجشو ءاّدعقمو اه ةكيرأ كارألا نصغ نم

 ىكبيو .ةايحلا دقفي نأ كشوي امنأكل ىتح هتبحاص ةيؤرل افهلت هؤليو هبح ركذي هلعج ام
 لا ومع وطلاق نحتف ا هلاكبا ضهقراقلا لا زياد لاس و ةقحل اق او قرح قم

 سجرنلا هليضفت ىف ىمورلا نبا ىلع نودري مهنم نوريثكو .راهزألا ىف مهراعشأ رثكتو
 '"'ءاهيف لوقي ةديصق هيلع درلا ىف جرف نب ديعسلو .درولا ىلع

 هلحانو لجخ هليضفت نم: درولا نأ تدع

 هوايحف هلامح لضفل ىيحتسُي ناك نإ

 دناع ةليضفلا
 دئاز لانس هيف

 وهف .لامج ىلع الامج هديزي هنسح رهوج نم هتنجو رارمحال درولا لجخ لعجي وهف
 لزنو .هلامج نم ادجتيا هل عع وقالب .سجرنلا مامأ اضراع الجخ الو ارارمحا سيل

 ناكو ةطانررغ نم ىقرشلا لامشلا ىلإ شآ ىداو ةنيدم ىف هل بحص ىلع افيض ىدامرلا
 توتحلا' ق'ةتاحب نف اهوبلتحا أ وتاك ذرولا .قمةةقادب الافتحا هل [ومدقو: ماتش تقولا

 ىلإ دلخأف .ةناجب نم هنإ هل اولاقف ءءاتش شآ ىداو ىف درولا دوجو نم بجعتف .ىقرشلا
 9 دشنأو اهمثل نأ ثبلي مو تمصلا

 اهلاجخا ىف وخلا دعا

 ب داو دنع انعمتجاو

 فناذفا كل .ىعنل نا

( 
 0 ةرمح اينلخ نق

 هبطرق نم ٌبرتغم ٍرانأو
 ةنبونتم مهلاومأ ىدنلاب

 1 ا

 هيرتغملا ٌبرتغملا لبق اننيب بارتغا ىف عامتجال

 نمحرلا دبع ثيدح انل داعأ هنأكو ,ةفطاعلاب ضيفت اهظافلأ ةلوهس عم ةعوطقملاو
 ةدرولل ابح كلذ ىلإ فاضأو «ةبرغلا ىف نالثاهتم ةدرولاو وهف ,ةلخنلا ىلإ قباسلا لخادلا
 بجاحلا رماع ىبأ نب روصنملل ناكو .اضايف امرك مارك ءافص ناوخإ دنع اليبقتو الو

 سيردإ نب كلملا دبع ىرنو ,جسفنبو سجرنو راهب :راهزألا ءاسأب نهامس راوج ثالث

 .١١5؟ ىديمحلا )١(

 ديلولاىبأل عيبرلا فصو ىف عيدبلا ()

 ىرنه قيقحت) ىريمحلا رماع نب ليعامسإ

 .177 ص (طابرلا عبط - سيريب
 .ءاضيبلا ةأرملا : ءاروح ع روح لا )0
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 ٍُ ىف راهزألا نيب اهتساحمو اهترهز ةلثمتم اهالوم بطاخت نبنم الك لعجب ىريزحلا
 ف ةلاسلا ديلا هتدصق سفن ف قيلطلا فيرشلا لوقو هديب ةنوهل "تاع وطتن

 را
 ةيمج رب

 "'ىقسو ىنغف ضورلا مدان ْ ا ٍلطه مامغو

 اقرطلا نيبتسُي ال اًرئاح اهيججن ىراس لض لايل ىف
 اقرشم اهاجُد ُهْجَو ىنتناف ةحابصم اهل. ىربلا -ننقوا

 م

 و 8. عمو 2

 ا ل نزعلا سؤكا ترجف انينح دعرلا ادشو

 0 اهانن نم هتفحلا دقو سيلا هل و 55

 هيف اب برطو سنأ سلجم رعاشم ضورلاو رطمملا مامغلا ىف قيلطلا فيرشلا تب دقو
 لعشأ ام ناعرسو .هقيرط نيبتي ال ارئاحاهيف مجنلا ىسمأ ,ةيجاد ةليل ىف قاسو نغم نم
 ودنقم ةعرلا دخاو ءائيضم اقرشم ملظملا ىجادلا اههجو لاحتساف .هحيباصم اه قربلا

 ام سمشلا تأرف ا «ضورلا .ئشتلا :نيح ةريزغ نزملا .نسؤكأ :ثرجتفا::قغيو
 تقفشأو ضورلا ىلع تفطعف ءاليل رمهملا رطملا نم راهزألا ضعبو نوصغلا باصأ

 :مقدلا» هيف: يس نفع ةةيعنلا 'اهسفانظب [ينوتضو. اهات. نم .ةقيسكوب هيلع

 نمم رعاش ولخي دكي ملف ,ةليلق تناك اهنأل ال تايرمخلا دنع نآلا ىتح فقن مو
 ةاكاحم دعت اهتلمح ىف امنأ ريغ ,رمخلا ىف هل راعشأ نم ىومألا رصعلا اذه ىف مهانيمس

 رمخلا قدل ارقثا رغاش لوأ .قيلظلا :فيرشلا ناك عزو. ءاهيف“ ةقراشملا لاق امل ديلقتو
 ةديصقلا سفن ىف هلوق لثم نم ةبصخلا ةيلايخلا هتاكلمل ةفارطلا نم ء نش اهيف اراغشأ
 :ةفلاسلا

 )١( ةريخذلا ىف تاعوطقملا هذه عجار 7/4

 ةوذجلا ىريزجلا ةمجرت ىف رظناو  75١1١حمطملاو ١١
 ةلصلاو  "08٠برغملاو ١/١؟1.

 .5؟١/9 ءاريسلا ةلحلا (؟)

 .هنه ةففاذ .لوأ : رطملا::هينبوي وتل(

 اق د 0 بوث

 .ةريوغ ةءافدع تالا ضؤلا ن4
 .فوصلاوأ ةفيطقلا نم ةسفنطلا :قرمنلا (5)

 .مالظ : حنج ضايبلا عصانلا :ققيلا ضيبألا 3(

 .ةيبظلا دلو :ًاشرلا (0)
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 ('!اقلْفلا ىقال سمشلا عاعشك 3 نم تم ىف تقرشأ
 اقرشم ىّيحملا ىقاسلا ديو برغم هوقو اًسمش تقعلط

 اقفش هنم دخلا ىف تكرت هم ىف ٌتيرغ اه اذإف

 اهلوض نع نوت توت جدلا مالظ تينك  نساكلاف :ةذيف ةيريخلا» و تاراعتسالاو

 اهروتف نإو ,مونلا نم ةنس مب نأك ناتلب اذ هانيع ان اهيقسي تاب دقو ,ضايبلا عصان

 ظحل نم ىراوتت اهنأكو ؛ىرت داكت ال اهنإ ىتح ,ةيناحور رمخ اهنإ لوقيو .هقرّوي هلامجو

 كلت وأ سمشلا كلتل اقرشم ىقاسلا دي لعجيو .هماهس اهبيصت نأ ةيشخ أشرلا اذه

 او ايم .هتبحاص مف وأ أشرلا مف ىف برغت اهلعجي اك .رمخلا

 ىف برغت نيح رمخلا لعجو اقرشم ىقاسلا دي لعج نيح ةفاضإ ىلإ ذفن دقو ءساون ىبا
 دمحم نب ناميلس هيقفلا هرصاعم روصتيو .اقفش اهنم دخلا ىف لوحتت هتبحاص مف

 :"''لوقي ءريبك سنأ سلجم اهنأك عيبرلا ىف ضرألا ىسويلطبلا

 اهباوثأ ةجهبب انيلع ةّرهزم ضرألا انل ثدبت
 اهباّرش ليانأ اهّنَوَح ٌسوكأ اهّرِهازأ ّنأك
 اهباحصأ ضعب اهلوات ٌعرنأ اهل نوصغلا نأك
 اهبارتأل ٍدوخ ٌقناعت 2 بونجلاب اهقئاعت نأك

 اهبابحأ ٍةقّرفل اهاكب اهنافجأ َقُّرُفَرَت نأك

 ىلإ تلوحت اهراهزأ امنأكو ,ريبكلا لافتحالا اذهل اهماوثأ جهبأب تهدزا دق ضرألاف

 حيرو «مهئاقلب ةحرف ةجهتبم ,نوصغلا نم اهعرذأ م اهدمت نيبراشلا لمانأ ىف سوئك
 ىذدنلا دجيف تقلتيو :تانتافلا اهبارتأل ةنتاف ةباش وأ در قانع نوصغلا قاض رشا

 .اهبابحأ ةقرفل اهنافجأ ىف قرقرتت عومدلا نإ لوقيف اهتويع ىفو راهزألا تانجو ىلع

 نم ةرخاب :ديهبتا نبا رضاع ناكو .ةنلك ةهضختكو ءءامسلا ءاع نب !ةداسب هلع. نقتللو

 0 : وهللاو رمخلا بلط ىف هبحص عم هبابش مايأ ريد ةرايز ىف هلو ,ىومألا رصعلا
 و

 هرومخ ٍوْفَصِب تجِزُم 0 هريدي َتْيِرَش دق ا 00

 ١١6. ص ناويدلا (*) عيب رلا فصو ىف عيدبلاو ا نبا (؟) :

 ةيغبو ٠١7 ىديمحلا هيقفلا ةمحرت ىف رظناو 6١ص
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 ل .حامتلا د فْئجلاك | رفَصَعُم لك َحاَرلا انيلإ ىُِهُي

 ايل عجرل ىنيع نم تحتفف مهتالض دنع سوقانلا من رتو

 نو اوذخأو نائدلا اهيف تفطضا ريد ةناح ىف هقافر ضعب عم تاب هنإ لوقي وهو

 ناملغو .ةيقب اهيف اوكرتي ال نأ نوديري امنأك :ىل انكي: اهقاقز نم نيدختم ملا نم

 نم ةنس مهتذخأو .مهأعرتو مهدصرت سيسقلا :نيعو اهسوئكب مهيلع نورودي ريدلا

 ىلإ انهي نينا نأ اني رو .مهداقر نم مهظقيأف حابصلا ىف ةسينكلا سوقان قدو ,مونلا

 ضرع نم هيف ام لكف ءةرجهلل 2٠١ ةنس ىلاوح ىوتملا ىناتكلا نبال تاهيبشتلا باتك

 رعش صخ دقو ,سلدنألاب ىومألا رصعلا جاتنإ نم وه مهتاهيبشت فئارط عم ءارعشلل
 تاهيبشت اعيمج اهيف ىلاوتت .ةحفص نيرشع وحنب رمخلا رعشو ةحفص نيتس وحنب ةعيبطلا

 دقو .هيف ةرهشلا نم ائيش اولانو رصعلا اذه مهلظأ نيذلا ءارعشلا نم ةرثكل ةفيرط

 سلدنألا ىف طشن رعشلا نأ ىلع قحب لدي ام ءرعاش ةئام وحن هعيمج باتكلا ىف اوغلب

 .ايظع اطاشن - عضوملا اذه ريغ ىف انلق ابك - ةيمأ ىنب رصعل

 جارسلا نب دمحم هللا "ادبع ىبأب هلئاوأ ىف ىقتلنو فئاوطلا ءارمأ رصع ىلإ ىضفو

 نمي ابَص ناكو ءطسوتملا رحبلا ىلع سلدنألل ىقرشلا بونجلا ىف ةقلاب دومح ىنب رعاش

 ما مهدنع ىمسيو ا ىمسملا رئاطلا ىفو درولا ىفو اهيف هلو دوبولا نيح اهعنتلا

 هالوق انمي نكد ةريتك داهتأ نينا

 نومضم. ريغ اذهعو يطرب انس ظ هتقش ٍدرولا َنسَح درولاب تركذ

 هوت اهبغ نكأ مل ةءاس اهتيؤرل ىمايأ تعب ول ةافيه
 تفس نيح اهاوهب نسخ اهتقيرك اًرُمْخ اهركذ ىلع ٌبرشاف

 00 ين قع عونا درولابو هتيحاص مس ايديك ا دروف

 ىلإ بلطيف ءاهعم هل تاءاقل ركذيو ا ذإ اًرصقو انينحو ابيط ةودال سا

 ىف هلمازي ناكو .اهبرقب اهيف معن ىلا مايألا ىركذو ءاهركذ ىلع هبرشي أاسأك ىقاسلا

 ىقتلنو ةملكب هصخنسو اناقم نب نمح رلا دبع ةقلام باحصأ دومح ىنب معيدم

 ةريخذلا هرعشو جارسلا نبا ةمجرت ىف رظنا () 2 .رمحأ غبص وهو رفصعلاب غوبصم :رفصعم )١(

 1/0 برغملاو .هسراح : هريفخ .هامح : هرفخ .ةيبظلا



 م.

 هفلأ ىذلا حارلا ةقيقح فصو ىف حايترالا ةقيدح باتك بحاص ةملسم نب رماع ىبأب
 لا فصو ىف هلو «.ةيليبشإ نيه دابع دضتعملل

 اهيوتُْحَي باججحب انامز تاه ةريجك
 2 ©7 ر

 3 50 0 تا زهد ندسلا ايندحلا
 اهيلتجي ْنَم ٌقئار حارس اهنم ىربناف

 ىف تلظ اهنأ معزيو .هدادسي وأ اهنَد باجح ءارو اليوط انامز تتام اهنإ لوقي وهو
 قدأ ةرابعب وأ .ةنوفدم ندلا تلاز او .سوئكلا نم اهينبل اهزربت ال ابقح اهمأ نطب .

 اهتايحو اهحور اه انا ديه نا اطودت تاضور الو اهيف ةايح رت ل

 هرصاعي ناكو .نيرظانلا قوري جارس اهيف ادب نأ ثبلت مو ءاهب جزتماو اهيف عضو نيح
 نع 41١ ةنس ىفوتملا بيبحب بقلملا ىريمحلا رماع نب ليعامسإ ديلولا وبا. ةليسش | ف

 «ىناثلا لصفلا ىف هنع انثدحت ىدذلا عيب رلا فصو ىف عيدبلا باتك هلو ءاماع نيرشعو نينثا

 0 4 اور هيف عيجدلو» ,شماوطلا ىف ةثوثبملا اندفاضم دعا وشو

 هل حاتأ امم ةعيبطلا ىف نويسلدنألا مظن أم ةرثك ىلع حضاو ليلد وهو .هريواونو هراهزأو

 ثانبا راع قيألو .اهيف هومظن ان ةعقم نعسو ةنام ىف ةعدبلا هتابحمتم اهيف تلذتؤا

 :'''طمنلا 00و

 ىَرسلا نع نانعلا فَّرَص دق لاَ دق ميسنلاف ةجاجّرلا ردأ

 اييتعلا امم ٌليللا ٌدرتسا امل 7 انل ىّدهأ دق ُحبصلاو

 اريظوتلا اذن عيلفوب ايمو .هرهز ءانك :اينكلاك. :نضورلاو
 ارضخأ ءءادر ىلع لطأ ٍفاص  ٌمَضْعِب هيف ّرهنلا نأك ضور

 تلوحت امنأكو ,ننفتلا نم ةلكاشلا هذه ىلع اهروصو اهتغايصو ةديصقلا ىقيسومو
 ليللا :درتساو.:هيبرب آل هتاكم ق تبق اغأك مجنلا ىتح ءصقار لفحم ىلإ ةعيبطلاو ايندلا
 جربتو ءقرشملا هءايضو هروفاك حابصلا مهادهأف .مهنم هداوسو هربنع هوضق ىذلا حرملا
 فرشي ههأيع ىلًالتم فاص مصعم هيف ىرجن ىدلا رمللا نأكو .هرهاوجو هيشو ىف ضورلا

 مودا :ترعمو 78/7١ ةريخذلا (80) ٠١8/7. ةريخذلا )١(
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 .ةديصقلا حيدم ىف ةعيبطلا روص لخادتتو .رضخأ ىسدنُس ءادر ىلع لب طاسب ىلع
 :دضعلا .ى .قلاسلا :ةلوقك "ارارم::اهنناعتز

 .ىركلا ٍةنس نم نافجألا ىف ٌدلأ» ىذدنلا رطق نم دابكألا ىلع ىّدْنأا '

 رصع لإ ىضفنو .ةملك هل درفنسو ,نجاملا نصح نب ىلع ةيليبشإب هرصاعي ناكو

 ىفو هريغو سجرنلا :راهزألا ىف ةريثك راعشأ هلو ,ةراس نب هللا دبعب ىقتلنو ,نيطبارملا

 : ''"جنرانلا ىف هلوق نمو .اهسلاجيو رمخلا

 ٌجياوهلا اهتز َآ دودخا 00 هي ةراضن تداز ناصغألا | ىلع ا

 جِفاَوَه 3 دودخ 79 0 007 0 انهلبقت

 نف نكست ناسحل ادودخ مأ ارضان 0 ناضغألا لع رنا .ئودي أل ةزاس قنا

 ىه لب ءرضخأ دجربز نم انوصغ جوتت رمحأ قيقع نم تارك ىه لب ؛جداوهلا ىلع ديعب ]

 اهيف لبقي ىضم هديب اهوانت اذإ ىتح اهراجشأ ىلاعأ ىلإ هفكب ميسنلا اهلسري جلاوص
 .ةحئارلا ىكذ كسم جفاون اروطو دودخ اروط اهنأكو ءرطعلا اهجيرأ | مشيو ناسحلا دودخ

 مجرقملا رابجلا دبع بلاط ىبألو .لاثملا اذهب هنم ىفتكن رامثلاو هكاوفلا ىف ريثك رعش مهو

 لوقي ,تاناحلا ىدحاال هترايز اهيف فصو كة هي يلعن يعشلا انها نيب هل

 م

 ٠ 5 حيصق تو 3 ُلّدلا ميخر م هب : ل 0-0

 | ىلإ ُُ نأ 598 انُوَص ٌسوقانلا دش نأ املو لم#

 0 هاقسو ٠ قيقر توصب دوعلا ىلع ءانغلا نسحي ىحيسم رابخب لزن دق وهف
 هلأسو ءند ءارو اند هحارتقاب هل ضفي ذخأو ,حورج نم هبلقب ام - لوقي (ك - ىهشو

 00 10 حوبصلا ىلإ ههبنف .سوقانلا قدو ,حون دهع نم اهنظأو ةقيتع اهنإ هل لاقف اهرمع نع |

 .قيقر :ميخر (0) 1 ها برغر درا "ةزقلنلا 0 ْ
 ا :تبرقملاو :ةكذرلا ةررضنلا 0"



 ا

 ىلع اهءارو تفلخو نتمشلا تب رغ دقو 0 فصي قاقزلا نبالو .حابصلا ف اهيرش

 :'"'ميهبلا قفشلا ىبرغلا ءامسلا قفأ

 قينأ دودخلل نولب شرت قيفضا 4 ءادر تسبل َةيشَعو

 قوشعملا ٍةنجوب ءايحلا , ىقبأ ملثم ةرينملا فشلا "اهي تا
 ٍقيِحَر ,سوثك نع اهيف تلدعو اهب اَفَلُك اهتبرش عيطتسأ ول

 تستكا امنأك وأ ءادر رمحألا نامعنلا قئاقش رهز اهراعأ انأك ةيشعلا روصتي وهو
 ةنجو ىلع لجخلا هفّلخي ام اهيلع ةئيضملا سمشلا تفلخ امأك وأ ةنتافلا دودخلا هرمي

 ةيتوقايلاو ةيدرولا قفشلا ءاوضأ نم قفألا سبالي امو ةيشعلا كلتب نتفيل هنإو .قوشعملا
 - ىنمتيل ىتح ءرمخلا قيحر نم سوئكلاب هتوشن اهتيؤرب هتوشن قوفت ىلا
 رظانمب امئاد ىشتني قاقزلا نباو .ةءانه اهدعب ام ةءانه اهب ائناه اهبرشي نأ - عاطتسا ول
 دشأ ةعببطلاب هتوشن لظت نكلو ,ةريثك تايرمح اهيف هرعش بناجب هلو ةرحاسلا ةعيبطلا
 ةملكب هصخنسو اقمع رثكأ وأ قمعأ ةعيبطلاب ةجافخ نبا هلاخ ةنتف”تناكو .ةدش رثكأ وأ
 .ليلق امع

 ,ةبالخلا ةيسلدنألا ةعيبطلا رظانمب نينوتفم نيريثكب ىقتلن نيدحوملا رصع ىف لظنو
 ريبكلا ىداولا رهن فصي هلو .حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ىفاصرلا مهتمدقم ىفو
 ."ةلئاق تاتابنو راجشأ نم هب طيحي امو ةيليبشإ مامأ رمي ىذلا

 ٍهئاَمَصل َوّرُم نم لياَستُم هنأ بسحت ٍنيطشلا .لدهمو
 "وئام ٌةحيِفَص اهيل َتئِدَص حرس ةَريجَهلا مم هيلع تءاف
 هئاول لظب ىقلتسا .عرادلاك ٍسدنس ةلالغ ىف 2 هأرتو

 ليسي هنأك انلألتم ايفاص اهتحت ىرجي وهو ,راجشألا ناصغأ هيطش ىلع لدهتت رهتلاف
 ىلع أدص تقلأ امنأكو .اهلظ هئام ىلع ةمخض ةرجش تطسب دقو ةسيفن ررد وأ ةرد نم
 نم هيفافج عم هل ىءارت نأ رهنلا ثبلي ملو .ةعيدب ةروص ىهو ءضيرعلا ههجو وأ هتحيفص
 ةحرسلا هيلع ىقلت ام عم هل دارت اكياو::ةيسدتس ةلالغ :ئدتري انأك عورزلاو تاتابنلا

 )١( ص ناويدلا ٠١5 :ةحرسلا .اهلظ تطسب :ةحرس تءاف (9) .775/7؟ برغملاو 2

 )١( ص (ةرهاقلا عبط) نيزربملا تايار ١١4 دنع راهتلا فصن :ةريجملا .ةمخضلا ةرجشلا

 ةطاحالاو  .0١4/7.رحلا دادتشا



 ١ ايزاب فاخ ًابنرأ ىكاحي لجرب رخآو عجدجلاب راقم برو

ٍ 

١ 

.هئاولب الظتسم حيرتسي ىقلتسا براح عرادك لظ نم
 ةعوو ل ىرامال قاهرتاو 

 اهاضق ةيسمأ فصي هلو ءهريواصت
خلا برشب ايشتنم هقافر ضعب عم

 برغم ةيؤربو رم

 :"لوقي .هل وح نم حدصت ريطلاو سمشلا
3 

 "”لومشلا ف ف رص ىلع هانعطق دق ةرظبتم يتئار ٌىِشَع

 لوزنلل اّدَخ ضرألاب تقصلأ هئانثأ ىف“ سمشلا َّنأكو

 ليقصلا فيشلاك رجلا اًيَحُمِم ىَبّولا لايذأ ُعَفْر ابّصلاو
 ليدهلا ريغ انيرطي ال ثيح اقَبتعُم انلزسس اذيع

 همس تمل © 0 00 يف همه
 )02 كرا يب

 ليصألا َءابْهَص َّبَرْثَي ىَجّدلاو نّتنُم ٌنْسُعو داش ٌرئاط

بطلا رظنمو ىفاصلا رمخلا بارشب عتمتي ةيسمألا هذه ىف لظ هنإ لوقي وهو
 بالخلا ةعي

 كرحبي ليلعلا ابصلا ميسنو ,ةبحو ازازعإ اهدخ بم قصلتو. ضرألا عدوت سمشلاو

برلا لايذأ لوقي اى وأ نوصضغلاو تاتابنلا
 و مهقابتغاو مهزنم ىلع قىئثيو ,تاعفترملاو ى

دح لا عامس ىلع ءاسم هيف رمخلل ميناعتجا
 :هناحتتاو هماغنأ نم هلمحي أمو هريدهو لي

 نصغو ةانش رئاط ىف رظنملاب هتعور رولبيو
شتني ىجدلا لعجي ذإ ,هلايخ قلحو « «نثنم

 ى

ألا ءابهص نم برشي امي هقافر لثمو هلثم
هزنتي ام اريثك اوناكو .ءىنطا هقيحرو ليص

 ىف نو

 .انايحأو ,فيداجملا تاذ ىرخألاو ةعرشألا تاذ قراوزلا ال نوبكريو ناجلخلاو راهنألا

ي اوناك ام وحن ىلع اقابس اهيف نورجي اوناك
 هيقفلا ثدحتيو .ليخلا قابس نوعنص

 : ”ااناق اهنرت ق تانانعلا متع أ نع نسير نطاق لالا نيل قيما بأ
2 

 امينا الوأ نايس دس تيرجأ نرارولا  :كتاه تقف

 ايلاَح ليللا ةملظ ىف اهب ىسمأف الطاع لبق نم هلا ُديج ناك دقو

 ”ايلاَوَع ريدقلا َنْمِض اهب ُلاَخُت بكاوك ٌرْهُر عّمشلا ٍرْهَرل اهيلع
2 

 . رهنلا ديج اهب حبصأ عومش اهنيزت تاعفد ىلع رهنلا ىف تيرجأ قراوزلا نإ لوقي وهو

 / ىفوت ٠١9. ص ةلصلا ةلصو 778 ص ةلمكتلاو ّْ 5 م قيووملا :تايازء

 ] .087 ةنس .ننملا نضل اخ. ديل رمل تربع 6

 قرشم :رهزأ عمج رهُر .حامرلا :ىلاوعلا (0) .رمخلا :ءابهصلا (")

 00 .ءىضم نبا ةمحرت ىف رظناو 07 ص نيزربملا تايار (5)

 م. برغملاو 17 ص برطملا هرعشو لابل



٠ 

 ية رت حامر اهنأك رهنلا ىف عومشلا لاخيو 2 ىلحلا نم الطاع ناك نأ دعب ايلاح
 . "ةيسنازا نه افاك عرستو .فيداجملا تاد اهنمو حا انجلا وأ عارشلا تاذ اهنم قراوزلا اديب

 فس .نب دم ذقيح :نيعذبملا ةعيبطلا 6 تمو .نوتصلاو ةاوبلا اهديضي نأ ةفاخ
 لب ةيليبشإ ظفاح مئيهلا ىبأ نب مثيهلاب نيدحوملا مايأ نم ةرخأب ىقتلنو .ةملكب هصخنسو
 رعاشلا ةمرلا ىذ ناويد ظفحي ناك ,هرهد ةبوجعأ ناكو .هرصع ىف اهعيمج سلدنألا

 ناث ىلعو - ديعس نبا لوقي اك - ارعش صخش ىلع ىلمي ن ناك هنأ هبئاجع نمو .ىومألا
 : 1 فها نينرق ق.اهلو ,فقوت نود الاحترا هيله كلذ لكو ءالجز ثلاث ىلعو ةحشوم

 ا"”ٌباهتلا همرض قربلاك افه ٌباهش مأ ىفرط تاف فرط
 ٌباقتلا هل ّحَصو هب رف اًباقب هَنحْنَص ُعْيِصلا راعأ
 ٌُباصُي امف راعتسام بلطيل ىَفاَو َحّيَصلا لاخ ْثُح امهمف

 و 2
 باحسلا هكلاسم نع تلو هيك لا لك ضنا اه“ | دإ

 اوناكو ءائاد اهيلع نوبراحي اوناك مهنأل ليخلا فصو ىف ريثك رعش نييسلدنأللو
 اعيرس اودع ودعي سرفلا اذه تاريح مثيلا ككشتيو .تاقابس اهنيب انايحأ نودقعي
 ناكرأ دحأ نم طقس باهش وه وأ ناصح ىأ فْرِط اذهأ لوقيف ؛حايرلا هب ىرابي هنأك
 مناد وهو ا ,رفصأ اباقن هراعأ حبصلا نأك نظبو .ابيط مرطضم قرب ةئاكو :ءايشلا
 ضقنا اذإ هنإ لوقبو .هنم هضرتقا ىذلا هباقن بلطي هرثإ ىف حبصلا نظي هنأك فقوتي ال
 اناقليو .هكلاسم ةفرعم نع بحسلا 5200 قحلي نأ مجنلا ايعأ ةسيرف ءارو
 . "ولو: .ةةحللط .قي. عا ناس دا

 '*'ىلاَوغلاب سبالملا ةخمضم اًسورع تدب ٌءامسلاف اهردأ
 لالظلاب لخك رهنلا نْفَجو ليِصأ هرفخ ضورلا ٌدَخو

 ىلايللا فانكأ نهب ءىيضت لآل 7 وع نضغلا ديجو هك

 اسو رع تدب دق ءاسلاف ,ةيئاسملا قوبغلا رمح لوانتن انعد : هبحأصل لوقي وهو

 ةمجرت ىف رظناو ١5 ص ىلعملا حدقلا راصتخا (؟) هتمجرتو مثيطا ىف رظناو 27 ص تايارلا 0(
 .13 مقر ةفحتلاو 7554/7 برغملا اضيأ ةحلط نبا ىلعملا حدقلا راصتخاو ١7/١ برغملا هرعشو
 .كسملا :ةيلاغ عمج :ىلاوغلا (؟) .570 ةنس ىفوت ١١,. ص ةلمكتلاو ١٠08 ص.

 .عرسأ :افه .ناصح :ءاطلا رسكب فرط (؟)
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 رو اش رد دقو «لالظلاب ريتا نب لك امي هقول ٌرفصاف ري ضورلا دغ

 شيعي قاوم ألا: ىن ل عع انتام امن ىلا سيق عونمف# لخكلا جرم اناقليو

 0 ديعس نبا لوقي اى - اليلق اليلق بدألا ىلإ هتمه هب تقرت مث كمسلا عيبب

 ل ا ل ل اا
 اهيف لوقي 1

 م 6 هد

  .عرتتمب جر
 | ةوهق بتعتلو

 - . ضضفم نيب ضو رلاو

 ىنش 4ك ارألاو قد ترا

 5 رثوكلا 000006 تارفلا نيب

 ا بفشارملا ىَوْحأ نتحاد ن ب
 ردو ٍمهَرَدَم تنسب رهزلاو بهذمو

 ا رصيمف ىف لفت سمشلاو

 رظنملا .كاذ نسح ةقرفل الإ 2 اهبورغ دنع سمشلا ُهْجَو ٌرفصا ام

 ةنيعبلا دل[ فللتا ق 1 ربعم مورشللا هياكل" لعن دس ل و نأ يحال وعي نعم

 ةضضفملا راهزألا رظانممو .ءاسملا رمح وأ قوبغلاب كانه اعتمتيل رثوكلاو تارفلا نيب
 ليلعلا ميسنلا اهينثي ,ىنثنت ةكارألا ناصغأو ردهبو ودشي مامحلا وأ قرولاو ء.ةبهذملاو

 ببسب بورغلا دنع اهترفص نإ لوقيو «قيقرلا رفصألا اهصيمق ىف رتخبتت سمشلاو
 ليبشإلا ةبتع نب فسوي جاجحلا وبأ لوقيو .نتافلا ضورلا اذه رظنمل اهعادوو اهقارف

 : ''"ةعيبطلا ىلع لطي حابصلاو رمخلا برش روصي هل حشوم ةقتاخ ىف ببطتملا

 حابطصالل اهركابن مق
 ,حابصلا طّيخ نم رثنت ٌبهشلاو

 رفعألا بيثكلا
 همشأ
0 

2 

 ظ .هافشلا :فشارملا لحكلا جرم ةمجرت ىف رظناو "77/179 برغم )١(

 :ةرندملاو .مهردلا نم ةيضفلا :ةمهردملا (() ١ تايفولاب ىفاولاو 57 ص رفاسملا داز اضيأ هرعشو
 .رانيدلا نم ةيبهذلا ”1غ9/؟ ةطاحالاو 55645 ص ةلمكتلاو

 ١١54. ةنس ىفوتو هرعش ناويد هنع لم

 بيثكلا قيرط :رفعألا بيثكلا جرعنم (؟)
 ديري ةلفلو ةنحلاب ريع رتوكلا' .ةرهن هر طلاغملا
 ْ .ةلجد

 جانا دقن انيق كايف اجلا : .رسقنا ةةوهقلا "8

 .رتخيتت :لفرت (60)

 جاجحلا ىبأ ةمجرت ىف رظناو 181/١ برغم (5)
 ديعس نبال ىعملا حدقلا راصتخا اضيا ه رعشو

 131 ص



 9 . 7 ويم ه2

 را ىديأ ىف صقرت بضقلاو
 ماستبا تؤ ساكلاو مامحلا ءانغ ىلع

 وم 6

 ,ماسحلا ىماد حبصلاو يبت دق مالظل أو

 اننأ ىلإ حوضوب ريشنل جاجحلا ىبأ تاحشوم ىدحإل ىماتخلا رودلا اذه انركذ اهنإو
 اهنأ كلذ ىنعم سيلف تاحشوملا ركذ رعشلا ضارغأ نع انثيدح ىف انلفغأ دق انك اذإ
 ضارغأ اهسفن ىه تناك دقف رعشلل ةماعلا ضارغألا نع اهضارغأ ىف تلصفنا
 رودلا اذه ىف ىرن ام ةلكاش ىلع .ةعيدبلا ةليخألا نم ىصحي ال ام اهيف مهو تاحشوملا

 حابصلا طيخ نم رثنت جاجحلا وبأ اهلعج دقف .راهنلا ريشابت عم موجنلا بايغ ليث نم
 ودشي مامحلاو.حايرلا عم ةبعالتمو ةكباشتم ةصقار نوصغلاو سرع ىف رثنت ريناند اهنأكو
 اذه انيلع ضرعي نأ جاجحلا وبأ ثبلي الو .اهروغث مستبت اهسوئك ىف رمخلاو ىنغيو
 ةيناقلا هترمح لازت الو .همد حبصلا كفس ذإ .ليتق حي رط مالظلاف عيدبلا ىماردلا دهشملا

 ا كحو قف قاسزلا اهلتسم رابألا نبا لوقيو .هفيس خطلت

 ا"' يقارألا فاطعنا هيناحمب ىكح | ٍةضف كئايس تباذ امك رهنو
 ١ راوصلا هاذ لكم ابيضخ..ىذبت ءرارمجا هيلع ىلوتسإ ٌقَنشلا اذإ

 مساونلا حايرلا تابه باهرإل ةضاقش هيلع تنس هبسحتو

 مساَوت هيلع محاودأل ٌلالظ ٍةقْرُر دعب ٍةنكُد ىف هعلطتو

 تافاطعناب اراسيو انيمي هتافاطعنا ىف ههبشيو ,ةلئاس ةضف كئابس ربنلا ىف ام لعجب وهو
 اعرد ةروصتق لظلا هيلع قت ,تانعا 5 افينمةو وص ,قفشلا هيلع طقس اذإ ىتح ,ىعافألا
 لوقيو .ايفاص م” قرزأ ناك نأ دعي اكاد: هنول .ليحتل اناو ,حايرلا باهرإل رهنلا هسبل
 : ليبشإلا لهس نب '''ميهاربإ

 : اريهوست هاير نك دي .لطتلاو -ازضخأ ةاذز. .تيفنل كف. نطرآلا

 )١( برغملا هرعشو هتمجرتو لهس نبا ىف رظنا (0) .577/7 ضايرلا راهزأ -
 )١( تاوفلاو 7ص حدقلا راصتخاو 0 .ىعافألا :مقارألا ١/0

 )'( ىفاصلا لهنملاو .فويسلا :مراوصلا .انولم :ابيضخ  0١/١ىف ملسأ ىدوهي وهو

 .توريبب اققحم هناويد عبط .157ةنس ىفوت هبابش .عرد :ةضافم .تبص :تنس (:)



0 
 هانا اكلي يزل هيف تيبس اهي ازوقاق لضرلا :تلدف تاق

 علا 8م مس © س و سا ا© مح .

 5 اًدخ هنم ل رغت اهدرو حفاصي اهنسوس ناكو

 ىف ام لك اهابر ىف رثني لطلا افنأكو .عيبرلا ةرضخ تسبل ضرألا نإ لوقي وهو
 اكسم اهيف بارتلا تلخ ىتح ضيبألا اهرهز روفاك ةحئار تعطسو ءرهوج نم هرجح

 .اننوق ايت ادب لدقي رقت اهدرو حفاصي نيح ليما :نضيبألا اسوس ناكر نا رطاق نأ شدا

 :نانجلا نب ''ديلولا وبأ لوقيو
 بلطلا ىف حّبَصلا شيجو مالظلا اذه ىلع ٌمامحلا حان دقو َمادُملا تاه

 ص

 بهذلا نم تول نق نمل ع اهَرلول ضرألا ىف تدك دق نا

 بحسني وهو .هرثإ ىف حبصلا شيجو مالظلا ىلع حوني مامحلا نانجلا نبا لعج دقو
 نأ حابصلا سمش ثبلت و .ةيضفلا اهتارطقو اهئلال رطق: بحسلا اديب ,همامأ ةعرسب

 .ةيدرو لبلب ىفةقاخ نبالو .ىبهذلا اهبوث ىف اهتعمج وأ اهتلو ؛ىلآللا هذه لك تطقتلا

 راهزألاو دورولاب ظتكم ضور ىف ىنغت نوللا

 ُدِهَع اهل تايناغلاب امو تنغف درولا اهّبجعأ بابلجلا ةيدروو

 5 هرهازأ نم ا لك ىفو تنازع 06 نطرألا حاطيو تتأ

 - يسوم ْ ه

 دخ ٍةدرو نمو "و د 0 اههجو نساحم ايندلا تدب دقو
 00 م © - هع ى هه مه هر

 ]ل رهن ءانعال تنقل :اهيلخو ,نقورلا ارو اهيفيعا اذ ةنوردلا ليلبلا روضك ىو
 حاطب تنادزا دقو .عيبرلا تقو ىف ضورلا تتأ اهنإ لوقيو .تاليمجلا تايناغلا هدهعت
 ايندلا تدباو راهزألا دوقعب راجشألا نوصغ تنادزاو سئارع اهنأكل .ىتح ضرألا

 ب وؤربولا رثكا انودح ةدوو ةموو رقد ناوجكألا هرقزا لثم > رهز مف اههجو نسا

 .ناطولا مرغملا بصلا نينح تنحو تنغو تشتناف عئارلا رظنملا لبلبلا كسا

 : '"”قراط لبج وأ حتفلا لبجب مترف رهز فصو ىف َكَّرمُر نبالو

 )١( ص ناويدلا (9) .ارطع :ارفذأ 98 .

 )١( .رمخلا :الطلا (8) برغملا هرعشو هتمجرتو نانجلا نبا ىف عجار
 ص حدقلا راصتخاو  )28( .5١5ضايرلا راهزأ 280/9.



 هذح نارشإز:فوهأ .: نفق رع كح امرت ىمتني ارهْز هللا ىَعَر

 "هرقل اًقوش ٌبضقلا اهيف ٌقناعأ ةضورب تلام ناصغألا اذإ ليمأ
 0 ه 0 ع مه 0 /- / 8 ع ظ

 "اودن فرع نم بيطلا جيرا ىوهاو ىرس اذإ ميسنلا قافخل وفهاو

 نإ لوقيو ءاهبيطو اهاوهب نم فرع ىكحي هنأل هللا هاعري نأ لفنرقلا رهزل وعدي وهو
 هئالّيُخو ههيتو هَّدَص ىف بوبحملا عانتما هتازغ ىلع عنتمملا حتفلا لبج ىلاعأ ىف هتبنم
 هنإ 9 لوقيو .هبوبحم قانعل اقوش اهقناع ةضور ىف ناصغألا ىأر املك هنإ لوقي اك
 نم هنظي بيطلا جيرأ ىوهيو ,هبوبحم لبق نم هن هنظي ءاسم ميسنلا قافخ ىلإ ّنحي
 نم مهنع لمجملا ثيدحلاب اندعو نمي ةريصق تاماملإ ملن نأ اني ىرحو .رطعلا ّىكذلا

 نصح نب ىلعو اناقم نب نمحر لا دبعو ءامسلا ءام نب ةدابع مهو ءرمخلاو ةعيبطلا ءارعش

 .رفس نب دمحمو ةجافخ نباو

 ىراصنألا ءامسلا ءام نب 29 داع

 نبذل دازقنلا نها ىيعروخلا ةنانع نودع ةررد نم راس ًالاندقا تيع ني داع نه
 دج ىلإ ءامتنا ءامسلا ءام نب ةدابع هل ليقو .ةثلاثلا ةبقعلا ىف لك هلا لوسر مهراتخا

 ذيملت هنأ نم هومجرتم ركذي ام الإ هتأشن نع احضاو ائيش فرعن انسلو ءلوألا جرزخلا
 ىلع - ةيرعشلا هتبهوم ثبلت مو .هدعب نييوغللا مهأو ىلاقلا ىلع ىبأ ذيملت ىديبزلا
 نحعاف (ه مومب 1١ بجاحلا رفا وا نيب ووضتملا جدمو تعنت نإ < وديع اه

 .هٌواطع لع ار هين كيش رد تبلغ را سنعلا تزيد ةعسا لخسو ,هزئاوج هيلع غبسأو هب

 ةفالخلا شرع ىلتعيو ءاماع نيرشع وحن تلظ ىتلا ةبطرق ةنتف نوكتو مايألا رودتو

 لتقيف ماعلا روديو 207 ةنس بلاط ىبأ نب , ىلع نب نسحلا ةلالس نم دومح نب ىلع

 بحسناف مساقلا داعو .ىلع هيخأ نبا ىبحي هعلخيو 2١١ ةنس ىتح مساقلا هوخأ هفلخيو
 ةدابعلو 6١5. ةنس ةبطرقب نييومألا ىلإ تداع نأ ةفالخلا ثبلت مو .ةقلام ىلإ ىيحي
 حيدم ىف ةعيشلا تاغلابم نم ليلق ريغ مهل هحيدم ىفو .ةثالثلا نييدومحلا ءالؤه ىف حئادم

 )١( ةريخذلا هرعشو ةدابع ةمحرت ىف رظنا (:غ) .ةحئارلا بيطو اذشلا :فرعلا ١/18([

 :نوصخلا :بضقلا (9)
 دوع :دنلا .حئاف : جيرأ .اليل راس :ىرس (”)

 .ةحئارلا بيط

 مقر ةيغبلاو 86 حمطملاو 57 ةوذحلاو اهدعب امو

 8750/١. تاوفلاو 177 مقر ةلصلاو ٠
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 . ةدابع نأ ودبيو .ةيعيشلا ةديقعلا نم ائيش نو رهظتسي اونوكي مل اعيمج مهنأ ريغ .مهتمئأ
 2 تعاض 69 ةنس تناك اذإ ىتح ءهلاون نم ىيحي هيلع غبسيو هحدمي ةقلام ىلإ ىيحي عبت

  ببس كلذ ناكو ءاديدش امغ متغاف ابهذ لاقثم ةئام تناكو .هل هتيب لهأو ىيحي اياطع هنم
 .هتافو

 ةبطرق ىف هنمزب ةعامجلا ا ةعانصلا خيش ناك هنإ لوقيو «,ةدابعب ماسب نبا ديشيو

 نكي: لو. :الهاوب اهيرمت ههنئا رغ.ةلافلاعن .الهس اكلسم رعشلا ىلإ كلس هنأب كلذ اللعم
 يبا بالا ءارعش رابح قى باتكاقلا جاك ذا ادأ اخرون اصب ناك لب ميسعف اش

 ىلع - ماسب نبا هركذ ام كلذ نم مهأو .مهرابخأ ضعب برغملا ىف ديعس نبا لقني هنعو
 سلدنألا لهأل جهن» ىذلا وه هنأ نم - تاحشوملا نع انثيدح ىف انب رم ام وحن

 مّدقم نأ انب رمو .«هنع الإ ذخؤت ملو هنم الإ سلدنألاب عشت مل اهنأكو - اهتقيرط

 اضيأ وهو - ىدنكلا ىدامرلا نأو اهركتبا نم لوأ - ىبرع وهو - ىرْبَقلا ىفاعم نب

 اهلكش اهاطعأف ىراصنألا ىجرزخلا ةدابع هفلخ مث ءروطتلا ضعب اهب روطت - ىبرع

 تاشن دقف ةينابسإ ةيسنامور ناغأ رارغ ىلع تأشن اهنأ ىوعد ضقن انب رمو .ىئاهنلا

 انثيدح ىف انركذ امك - مهنم اًريوطت برع ىديأ ىلع ةيئاهنلا اهتغيص تذخأو تروطتو
 :ةيفرتتملا :تاطوسلا ننلا < ةناهشوملا .عغ

 ةناتمب زيمتي - هنم هل ماسب نبا هاور امو ,هنمز ىف ءارعشلا مامإ - قحب - ةدابع ناكو
 هتبحاص لامجب اًروهبم 7 ,ةليخألا لاجبو ىقيسوملا ءادألا نسحبو اهتعاصنو ةرابعلا
 :بانعلاب: 'اههبنك ىلا ”اهلمانأ لاو

  هبارش نم ىشَتنُملا ٌىرك ارورش ىَنُملا ةيطرقي ىماّيَأ هللا ىقس
 هنا لم نسحلا قس  رخخأ من هل ىلا ُحارلا ىل تجِزُم مكو

 داو منوع كلا نأ تايش اهدعوب ىنامألا هيف ىنللعت
 ياض قف فذ لها لق بيذسصلا :انلإد هقكنلا نع قذالا معلا“ لش

 ىشتنتو هب ىوترت اوت نفس نأ اذ وعديو ,ةبطرقب ةيضاملا هبابش مايأ ركذدي وهو

 و دياي ايس ىف هيارت ربما ياسر

 .لمانألا هب دارأو رمحألا باضخلا هلا (؟)6 * هقاضأ هقرنىنانلا ةدزت ىلا كاكا هدضقلا ا(

 .البقع.داقلاذ: زارنا تناجي ةييفلا لكم قحبلا .اليخت بارسلا ىلإ
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 قلعو همد تكفس دقو اهاوه ليتق هنأك ,همد نم هبيلق بيذعتل رتسلا نم ىدايلا اهلمانأ

 :لوقيو ء.لمانألاب اهنم
 سيفنتلاب ٍسفنلا بو رك ا سو رع ري ىهف ةمادملا لجا

 ,سورع دعب ٌرَطِع ال هناوأو ابصلا دهع ىف تاذللا منغتساو

 ,اهمومهو سفنلا بورك بهذت اهنأ معزيو .هسفن ا وفهت اسورع ةمادملا روصتي وهو
 لوقب لثمتيو .اهب ناسنإلا هبأي ال هدعبو ءاهدهع وهف ءابصلا دهع ىف اهمانتغا ىلإ وعديو
 نأ نظلا ربكأو .اهفافز تقو سورعلا هجاتحت امنِإ رطعلاف «سورع دعب رطع ال» : برعلا
 اديلقت اهلئاي امو تايبألا هذه مظني ناك هلعل وأ هبابش دعب رمخلا نع فرصنا ةدابع
 .ةقلاب هنم تعاض ىتلا ةئاملا ةيبهذلا ليقاثملا رخّدي نأ عاطتسا ام الإو ناجملل ةاكاحمو

 اناقم نب نمحرلا ''ادبع

 ةناويتلل )ل وبتل ا. سوقا نم قاخرفلا نير نع ناقل نب نعل دنع كيت: عبأ وق

 ةنوبشأ ىف ةيب رعلا بادآلا فقث لهو هتأشن نع ائيش فرعن انسلو (لاغتربلاب ةيلاحلا
 ءارمأ رصع لئاوأ ىف هب ىقتلنو .اهاوس ندم ىف ءاملعلاو ءابدألا ىلإ نادك هنأ وا اهتلخلو

 65٠١ ةنس ىفوتملا ييختلا يح هن.وذتم اهومأ حيدمل ةطسقرس ىلع اددرتم فئاوطلا

 راطقأ لاح » لأ مأسب نبا ركذيو 231 ةنس ىفوتملا دهاحجي اهريمأ حيدل ةيناد ىلعو

 اوغبسأو ءارمألا وأ ءاسؤرلا ءالؤه نم مهحدم نم مهأو .«ةريزجلا ءاسؤر ىلع سلدنألا
 اهيلع هابأ فلخ ىذلا ةقلام ريمأ ىنسحلا دومح نب ىلع نب ىبحي نب سيردإ مهلاون هيلع

 نع فكي نأ اخيش حبصأ نيح اناقم نبا ىأرو .11 ةنس ىتح اهب لظو 471/ ةنس

 اهيف هل ةعيضب انعم هتايح ةيقب اهيف ىضمي نأو هتيرق ىلإ دوعي نأو ةريزجلا ءارمأب هفاوطت

 .هتافو خيرات طبضلاب فرعي الو 7 عرزو ثرح نم هيلإ جاتحت امو

 نع برعي رعش هلو ,ريهاشملا انيرغ ءارعش نم» :الئاق اناقم نباب ماسب نبا فرعيو

 مث ,هلاح ءادتباو هبابش ناوفنع ىف نيديجملا نيعوبطملا فرصت هيف فّرصت ءريزغ بدأ
 مايأ ىف فئاوطلا ءارمأ ىلع هدوفو لعجي ماسب نبا نأكو «هلاهتكا دنع هعبط عجارت

 . 4١ برغملاو ١١غ ةريخدلا هرعشو ةتمجح رنو اناقم نبا ُْق رظنا 01(
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 هتخوخيش ءدب ىتح امبر لب هتلوهك ءدب ىتح هب دتما دوفولا اذه نأ ودبيو ءاهدحو بابشلا

 .الهك ال اخيش هتيرق ىلإ فرصنا امنإ هنأ هينطاوم ضعب نع ماسب نبا لقني ذإ

 وهو .ءىدومحلا ىيحي نب سيردإل ةينونلا هتحدم قافآلا ىف اهترهش تراط ىلا هدئاصق مأو

 ا ا 0 لزغب اهلهتسي

 ا"7ثيذألا ريك لبق اهينقساف  ويبملا عضو ىل اسد
 0 , 1 و 2 و

 9 و 7

 نوجملا 006 نوداهتي انيجت مارك نان عم

 2. (”)ه "6 8

 ْنيِع ِفّرطلا تاَّرِصاق مهيدلو ينل ع رار مهيلعو
 (8) ء] ا ته د
 ندعم. نم ٍسأكو نواف اوبرش أم اذإ نوهسيو

 لبق هسأك اله نأ ىقاسلاب فتهيف ءرحسلا ىف حبصلا ءوض هل ىءارتي اناقم نب آو

 نايتف عم اهبرشي هنإ لوقي اك .ةقتعم ةدراب ةيفاص معطلا ةزم اهنإ لوقيو .ناذألا ريبكت

 نم مهعم ام عم فافع نم رجاز مهيلعو ةجرألا نوجملا راهزأ نوداهتي بجن مارك

 نع نم نساكو قيراباب ستلا نوقف مهنإ لوقيو ,نويعلا تانتاف رصبلا تاضاغ ناسح

 ءامس هلوح نم ةعيبطلا تعن ىلإ حابصلا وأ حوبصلا رمح فصو نم لقتنيو .ةيراج

 :هلوق لثمب هلايخ عدبيو اراهزأو اضايرو اموجنو

 ”نوجب ليللا دوس نم اياقب ىف ْتنِفَْطَأ دق ىَجُدلا حيباصمو
 نيمساي نم ٍرهاز بيضقك اهقفا ىف تتلع دق اًيرثلاو

 1 رضي نع راط با رغك ٍهحْبَص نع َىِجّدلا ٌحنجم ىربناو

 نيحبطصملل بصل درو هام  هللب دق ومجلا حانجتو

 "نرش يفعل عومدك  هسجّرن نم ٌرطقي ىّدنلاو

 ىئرخأ لإ ةدحاو ُئفطنت تذخأ موجنلاو نيكل هن صقل حيباصم نإ لوقي وهو

 كشوأو. :نيدساب نم رهته نصع انأك ءاسلا'قاانرألا تلافتو :لدللا داوم نف اناقيرف

 :ةيراع نع :ةةيعف“ (4) .ةالصلل ناذألا ءادن :نيذألا )١(

 .ءادوس :ن وج )0( : ةلومشم .ضماحلاو ولحلا نيب ب :معطلا ةزم (

 . دسم كا .مالظ - عين (1) .ةدراب

 .نهتلسرأ :نهتلبسأ (1) .نهراصبأ نم ّنِضْضغي :فرطلا تارصاق ()

 .اهتليمج نيعلا ةعساو :ءانيع عمج نيع
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 ءاوضا نع فشكنيو ىربني ليللا مالظ ذخأو .ءافطنالاو ىراوتلا ىلع هرودب نيمسايلا .

 حبصلا دروو .هرتسي لظ هل ضيب ةقرافم ىلإ هرطضا داوسلا كلاح بارغ هنأكو حابصلا
 ' دورولاو راهزألاو سجرنلا نم رطقي ىدنلاو نيحطبصملل ةيحت وجلا حانج للب هوام لب
 ةدكلا ءابدا ةديضقلا لوا دق لقؤت ةقحع راكم ةعتلز. ووض ىهو .نوفحلا اهتلبسأ عومد هناكو

 ىلع نوفقي اوناكو .نيلاوقلا مساب ماسب نبا مهيمسي نمم سلدنألا ىف ةيبدألا ةذاحشلاو
 ةبوذع نم اهيف ىرجي امل اهوراتخا امنإو ,مهاردلا ضعب ءاقل رعشلا نيدشنم باوبألا
 .ريواصتلاو ىقيسوملا ىف ةعورو ةسالسو

 نصح نب '''ىلع

 هعم أشن ءدضتعملا ةيليبشإ ريمأ ءارعش نم .ليبشإلا نصح نب ىلع نسحلا وبأ وه
 لظو .ليعامسإ هيبأ دعب اهترامإ ناجلوص هل حبصأ نيح هرزوتساف هرعشبو هب بجعب ناكو
 نوديز نبا ىف ناكو .هعم هل اريزو هذختاو ,دضتعملاب نوديز نبا قحل نا ىلإ ايفاص هلوجلا

 ناكو .نصح نبا هيلع كلذ سفنف .دضتعملا بلق ىلع هب ذوحتسا ءاهدلا نم ءىش
 هيلع قوفتي -:نصح نبا ناكف .هيدي نيب يل ةلجاسملا ىلإ انايحأ امهوعدي دضتعملا

 .هراقوو هملحب هولعي ناك نوديز نبا نأ ريغ .هعبط نم وفعلاب هاضرو هتهيدب ةعرسل
 ناكو .همد دضتعملا كفسي نأ ىلإ ءانداو همدق تل شيطو روهت نصح نبا ىف ناكو

 .ةنعا رخو ةكارؤو. نر قييواكك 0 ءامذلل انج اق

 ا 56 بحجمحب و رهتلا لا نم عسوأوبرطقلا نب قم نوعا ملعو املا نم ندعاو ,ءاوهل

 نيب اهب ثبعي ناك ةريثك هل راعشأب كلذ للعيو هرعش ىف اودهزو .هركذ نع اوبرضأ موق
 1 هل رق نق ةورواصت ةعررب ف وتيو «نهشأ هلطفو: نثكا ةئاسحا قا ل وقيو ههركسو طن وع

 :ةنجاملا هتايرمح ىدحإ

 نر لا ةاقشب ىف. ةزارقلا لكلا. ”اهعافشي اهريدج ناني .تيحح

 اهعاعشب ىقاسلا نانب تبضخ رمخلا نإ لوقي ءشحولا رقب نم عيطقلا :بربرلاو

 ١17 برغملاو /6”,.
 ص ةيغبلاو هرعشو ةهتمجرنتو نصح نب ىلع ف رظنا

0١1) 

 ةريخذلا ”١68/7 ص ىديمحلاو اهدعب أمو ١55
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 هنأل ةفيرط ةروص ىهو .ىشحولا رقبلا ناعطق هافش ىوارحصلا رارعلا تابن بضخي اك

 ىشجولا رقبلا ىف مه ىءارتي امع اهئارعش ثيدحو ةيبرعلا ةريزجلا نم ديعب نم اهبلجي

 :ىرخأ ةيرمح ىف لدا .لامج نم كانه

 ناديت جاجز 5 40 2

 اهنإ لوقيف لايخلا هب عو محلا قفشلا اهنأك ءارمحلا رمخلا ليختي وهو

 ىضم راهن نم غوصم جاجز ىف لب رولب نم غوصم وأ قرولي ماعتزا ىف لقت

 :بورغلل ةحناج سمشلاو اهمامأ ىداهتي رهنلاو هنطوم ةيليبشإ بطاخيو

 بورغلا دنع سمشلاو كنأك
 ةئوقان جات ٌدوللاو كدقع رهنلا ادغ

 نسحلا نم سورع
 .الغأ .نيعشلاو  .كن

 هنأك اهئارو نم لبجلاو ةيليبشإ ديج ىف قلأتي سيفن ٌدقع راهزأ نم هب ٌفحي امو رهنلاف
 فصو ىف هلوق نمو .ةعيدبلا سمشلا ةتوقاي هالعأ ىف هعصرت اهسأر ىلع دوقعم جات

 :ليدَه

 تاق دال ل 1 ال ا

 ٍلكلك ٌىِدروْرال قوط ُقَتْسفُم
 لو نافجأ توقايلا ىلع رادأ

 هنأك ٠ جاد راقنملا ١ انه ديدح

 ةكيرأ كارألا عرف نا نسون

 هبارأ اَفاَرُم ىعمد ىأر املو
2 5 

 'ارئاط َقْفَصو هيحانج ثحو

 نم هنوليختي ايف برعلا ءارعش باك نط ناو

 :ننف .مامحلا ركذ وهو ليدهلا < نبا 3

 .نصغ
 :لكلك .نوللا ىقتسف هقوط :قوط قتسفم )١(

 لصأ :ىلطلا .ىجسفنب وأ قرزأ : :ىدروزال .ردص

 0 .ةرمحلا ىلإ براض دوسأ :ىوحأ .قنعلا

 .ليوطلا حانجلا شير

 ©"! رهنلاو ةريزجلا نيب ننف 4
 ولولا ئرخأ .ناطلا يل
 لا نطاق ط نافجألا ىلع 1

 0 ىف ُذُم ٍةضِف نم ملق امش

 "”رخنلا عم حانجلا ّىَط ىلع 3
 "رضْنلا نَصْعلا ىلع ىلوتساف
 ا الو راط ثيح ىبلقب 3

 ىكبي هنأو موغبملا ماحلا ليترت

 بهذلا :ربتلا (*)

 .نس ءدح :ايش (5)
 .بناج : :ّىَط .دعقم .ةصنم : ةكيرأ )6(

 .هريححو هككش :هبارأ 3(

 .ناريطلل هيحانج . كرح :رئاطلا قفص (؟0)
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 ىلإ اقوش هجاه ليدهلا ريده نإ هتعوطقم علطم ىف لوقي وهو هتفيلأ قارفل انوزحم حونيو
 هردصو نوللا ىقتسف هقوطف ءاقيقد امسر اهمسريف ةليمجلا هتروص هعورتو ,هتب وبح

 ىلإ براض دوسأ ليوطلا هشيرو هرهظو ىشوم هقنعو ىجسفنب قرزأ وأ ىدروزال
 ةوسا ةراقئف نو .ةيبهذ بادهأ اههوح نمو .هينيع قؤلؤل هقوط قوف رادأ دقو .ةرمحلا
 ةكارألا عرف هاو دقو .داوسلا ديدش هاد 1 نس ضل نم ملق نس هنأك جاد
 سونا طاشلا رسحاو .رحنلا نم هب فحي امو هيحانج دحأ ىلع انوزحم هسأرب لامو ,ةصنم
 هآرف ةتافتلا ليدطا نم تناحو .هعومد ترمهاف هتبحاص قارفل مومهم نيزح - هلثم

 وهو .هعم هيلق راطف .ارئاط امههكرحو هيحانج طسب نأ ثبلي ملو ,عنصي اذام راتحاو ىكبي
 لالظلاو ناولألاو طوطنخلا ةمات ةحول هنم ىؤسي نأ نصح نبا هيف عاطتسا عيدب ريوصت
 :ةباحس فصو ىف هلوق هرعش نم ماسب نبا هب بجعأ امو .ءاوضألاو

 نازرغلا حان نع كيلا ضخ باهذلا َلِيَبَق ةّرْخس تركب
 ضفنت اهراطمأب ةباحسلا لعج هنأ عئارلا نكلو اميدق ةفورعم ليلل بارغلا ةراعتساو

 ءارعش نم ناك نصح نبا ل اك كل حبات نع ةوسألا كسملا

 .نيعدبملا سلدنألا

 تلصلا ىبأ نب '''ةّيمأ

 ةنيدم 2١ ةئس دلو ,ىسلدنألا تلصلا ىبأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا وبأ وه
 نع ةفئاطي ركوب تناكو ةيليبشإ ةنيدم -ودبي ام لع - ٌبشو .طسوتملا رحيلا ىلع ةيناد
 ايبط بيدنا لع جرختو ٠ .ىقيسوملا باحصأو ءارعشلاو ةفسلفتملاو ءابطألاو ءاهقفلا
 نم ثلاثلا دقعلا لئاوأ ىفو .ةيسلدنألا اهنيحالتو ىقيسوملا فقثي اعراب ارعاشو افسلفتم
 نم دوزتلا ىف ةبغرلا نوكت دقو .هتدلاو ابحطصم قرشملا ىلإ هتنيدم نع رجاه هتايح
 ةدقملا لون ةعي دم نح ةركيملا ةرجطلا كلت ىعاود نم جحلا ىف ةبغرلا وأ قرشملا ءاملع
 زعملا نب ميمت ةيقيرفإ ريمأو اهريمأ حيدمل اهيلع دفو دق ناك هنأ ودبيو ,ناوريقلا راوجب

 )١( (سنوت عبط) سلدنألاو برغملا ءايدألا مجعم هرعشو هتمجرتو ةيمأ ىف رظنا ١/١185- .7

 ص (جزبيل ةعبط) ىطفقلل ءاكحلا خيراتو ةعبيصأ ىنأ نبال ءابطألا تاقبطو ١م
 ص  08١١ةلمكتلاو ٠١٠/١ ىعفايلل نانجلا ةأرمو نباو  مداقلا ةفحتو ١07/7 بهذلا تارذشو

 ناكلخ ١/١1 برغملاو  5١١/١برغملا نايبلاو /87.

 ءارعش مسق :ةديرخلاو 7١١/١ ىراذع نبال
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 ,ةينسلا زئاوجلا نم هب مهزيجي امل ءارعشلل أدصقم ناك ذإ (.ه -0١١ 504) ىجابنصلا

 ةقالعلا تناكو ,ةلاسرب رصم ىلإ هب هجوي نأ فار .ةرثف هتيشاح ىف لظو ءارارم هحدتماو

 دونبلا ةنازخ نجس ىف هب اوجّر مهيلإ هتلاسرب ةيمأ لصو نيحف .ةئيس رصم ماكحو ميمت نيب

 اهيلع بكأف ,ةفلتخملا اهتونفو بتكلا فانصأ ىف ةعونتم نئازخ اهيف ناكو ,ةرهاقلاب

 وفعلا رودص لبق تاونس ثالث اهب لظ هنإ لاقيو .فراعملا نم اهيف ام مهتليو اه هو رقي

 ةفيرط ةلاسر ءابطألا تاقبط باتك ىفو .ةحضاو ةغلابم ىهو ؛ةنس نيرشع لب ليقو .هنع

 اهيف اهونم نجسلا ىف هيلإ اهب هجو ءاشنإلا ناويد بحاص ىفريصلا بجنم نب ىلع نم

 حيدم ىف هيلإ اهب لسرأ نيتديصق ىلع ىنثيو ,هنجس ىف وهو ةيمأل ةلاسر ىلع در ابنأب

 ةديرخلا ىف داعلا دشنأ دقو (ه 010 - غ417) ذئنيح رصم ريزو ىلامجلا ردب نب لضفألا

 ىلإ داعو .انركذ اك قريصلا نبا وهو ايلع ديمسيو هعيفش اهب عدم ةيمأل ةعحدم نم ةعطق
 ةيرصملا ةلاسرلا مدق هيلإو (.ه 6505-20-0 )١ ميّت نب ىيحي دهع ىف 000 ةنس ةيدهملا

 هدعب ةيدهملا ريمأ ىلع هنبا دنع كلذكو هدنع هنأش مظعو اههركذ قآلا ةقيدحلا باتكو

 اهيلع فارشإلا هيلإ دنسا ءايميكلل ةروهشملا هتسردم ىلع أشنأ نيحو (.ه6-65.9١60)

 هاو اه ركذي اهيفو ةيرصملا ةلاسرلا ةرهاقلاب هل ترشن دقو .همايأ رخآ ىلإ اهالوتي لظو

 لهأو ءارعشلاو نيمجنملاو ءابطألا نم اهيف مهب عمتجا نمو اهراثآو اهتئيه نم رصب

 ىف ديعس نبا لوقيو .هوجه نم ضعبب مأو ىلامجلا لضفألا حاّذم ركذب اهيف ىنعو .بدألا

 هذه نم ودبيو .« مهيديأب نآلا ىه ىتلا ناحلألا (سنوت) ةيقيرفإ لهأ ذخأ هنع » : برغملا

 اياتك مهل فلأو .ةيسلدنألا ناحلألا سسأ ىلع ةيقيرفإلا مهيناغأ مه كانه نحل هنأ ةرابعلا

 اه بناجلا اذه ىف هعينصب ديعس نبا ةداقاو .ىيحب نب ىلع ريمألا ىلإ هادهأ ىقيسوملا ىف

 نإ لوقيو ,ةرجهلل 187 ةنس ىفوت نأ ىلإ اهب لظو سنوتب هتالحر متخ ذإ ,ةريبك ةيهأ

 كاحب لوني لظو ءةدعو هما ةنع لج [5 ةينأ ةنيلخ لغ نب يملا نتغ هردق لج هما

 لدت ةسدنملاو بطلاو ميجنتلا ىف ةفلتخم تافنصم هلو .48 ةئض»ىف وث نأ لإ ةليلح:ةل دف

 ىف باتك هلو ةدرفملا ةيودألا باتكو ةئيهلا ملع ىف زيجولا باتك كلذ نم .هملع هملع عساو ىلع

 صن مهأ ىهو ةفلاسلا ةيرصملا ةلاسرلا هل كلذ بناجبو «نهذلا ميوقت» : هامس قطنملا

 ءارعش ىف ةقيدحلا باتك اضيأ هلو .ىرجملا سداسلا نرقلا حتاوف ىف رصم ءارعش نع

 : .نيلادن الا ءارعتش قد ةيرضقلا حلملا باتكو ىبلاعثلل ةميتيلا باتك جهت ىلع هرصع

 دي نم طقس ريبك ناويد هل ناكو .هنمز ءارعش نم نيببانلا ىف دعي وهو .اهيلع نيئراطلاو

 تدتما ةيئاجطلا فورحلا بيترتب ةريبك ةفئاط هنم ىقتنا ةديرخلا ىف دابعلا نأ ريغ ,نمزلا



511 

  .كبسلا حيحص ,حلمتسم حقنم هرعش لك » : : هلوقب اط دهم ةحفص نينامث نم رثكأ ىلإ هيف
 روصقلل فصوو ءاجهو لزغو ءاثرو حيدم نيب عزوم وهو «كلسلا ميظن « .كوحلا مكح

 :نيمرطا ىف هلوق نمو ليخلاو
 ٍرصِم ْيَمَرَه نم ترصبأ ام لوط ىلع اظن. نسعا .ترضبا له كشيعب
 "ل رشنلا وأ كامسلا فارشإ وهلا ىلع افردتاو» ءاسسلا نانعأب قانا
 اة ىلع اماق نايدث امهنأك ايلاع ضرألا نم اًرشن ايفاو دقو

 زيمتي ام مهأ نمو ,ةبصخ ةيلايخ ةكلم ةيمأل تناك هنأ ىلع لدي ام ةروصلا هذه ىفو
 شبحلا ةكربل هفصو هل تمجرت ىتلا بتكلا لوادتتو ةعيبطلل هريواصتو هتايرمخ ةرثك هب
 هايم نم ٌبَرسَم اهتحت نيتاسبو تانج تناكو (نآلا ةميدقلا رصم) طاطسفلا ةنيدمب
 عاتمللو اهيف ةهزنلل نوجرخي طاطسفلا لهأ ناكو ءايللكتت تاوتق نق تضي لبللا
 :ةيمأ لوقي اهيفو ءاهرظانمب

 ,شّبغلاو ءايضلا نيب قفألاو ><شبحلا ةكربب ىموي هلل
 "'شعترم نيمي ىف مراصك ٌبرطضم حايرلا تحت لينلاو
 '"ىشوو اهْفَطِع رونلاب جيد ٍةفّوفم ٍةضور ىف نحنو
 شرف ىلع اهجست نم ُنحنف انل ميبرلا دي اهتجسن دق
 ا" شععتنُم ريغ مهلا ةَروس نم اهكرات نإ حارلا ىنطاعف

 تايبألا ىف ةليخألا ىلاوتتو ,ةليمجلا عيبرلا مايأ نم موي ىف شبحلا ةكريب ةهزن ىهو
 10 أدهي ال شعترم دي ىف فيسلا زازتهاك حايرلا تحت ليلا نا طضاف :ةغيدب
 مهتحت نم عيب رلا ّدمو ,رونلاب تنيزو اهبناوج تيشو ةقينأ ةضور ىف هبحصو وهو ءاديأ
 هبحاص لأسي اطامحو ةعيبطلاب ةنتف هبلق الم ىذلا عئارلا بكوملا اذه ىفو .ايسدنس اطاسب

 هنأ أرارم نلعيو .هسفن اياوط ف مه لك - معرب اك - لوزي ىتح ٠ ءرمخلا س اك هلواني نأ

 عمتجي ذإ لزغلاب اهجزم ىف ٌنتفيو ,ةعيبطلا جهابمو ضايرلا طسو رمخلا ءاستحاب علوم
 :هلوق لثم دشنيو ةأرملا لاجبو رمخلاب هتبابص هيلع

 ناش للا نيلي لست ةاهانك مادنلا صدت .دنماف 2 ء .:

 رسل قاوم 04 .رين مجن :كاسلا .فرشأو عفترا :فانأ )١(
 .ةدشا :ةروس (8) .ضرألا نم عفترملا :زشنلا )١(

 .فيس : مراص للا



 ا

 8-25 اهب هّبشت 0 اه 0 ةلازق

 اهانّيَعو اهُدخ اهل لهف اهتجُهَيو اهنْسُم اهل اهْيَع

 ْ اضيأو .اهقايس ىف اهيفاوقو اهظافلأ نكمتو اهتبوذعب عامسألاو بولقلا كلمت تايبألاو

 فشارملاو بيثكلاو فدّرلاو نصغلاو ةماقلا نيب اهيف لباقتلا ةقدو اهيناعم فطلو اهتقّرب

 اذ لهق اهتهيتو ايتييح نسشلا يفز سلا ويده اضوب رقثلا نم اهءازو عملي امو .

 .ةعيدب راعشأ كلذ ءارو هلو .ناتنتافلا اهانيعو ليمجلا اهدخ

 ْ ةجافخا "ان
 : ةرجهلل 0 نم ذل( ةجافخ نيالا نيغنوتتلا ىأ نب ؛ ميهاربإ قحسإ وبأ وه

 ءاهتاهج عيمج نم اهب طيحي اهرهن ءامو .ةيسنلبو ةبطاش نيب رْفُش ةريزجب

  .كلسي اهرهن نم ةدلقملا سلدنألا سورع» اهنأ :برغملا ىفو ةريزج تيمس كلذلو

 ةنجلا هذه ىقو .« مامحو لبلبو ءماسحلاك ربنو ءمأسب ضور ,ءسدنسب اهتانج نم ةعفلتملا

 سردلا ىلع لبقأو ءءارثلا نم ليلق ريغو بدأو ملع ةرسأ ىف ةجافخ نبا أشن ءاحيفلا

 راعشاب اعيفر ايرعش ءاذغ اهاذغو .ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو «ةيب رعلا بادألاب دوزتلاو

 .هناويد ةمدقم ىف لوقي اك ىبنتملاو رايهمو ىضرلا فيرشلاو ىروصلا نسحملا دبع

 فيرشلابو ةعيبطلاب لزغلا جزم ىف ىروصلاب رثأت هنأ ىلع لدت ةلثمأ مهب هرثأتل برضيو
 لايخلاو فيطلاو ةيدجنلاو ةيزاجحلا نكامألاو سيعلاو نئاعظلا ركذ ىف رايهمو ىضرلا

 .ةيالاب ل رقلا تلى هيا ماج هنآ ل رقف بتتملا 'امأ «ئمازخلا :نتافتاو ابضلا :عيسنو

 هيف اينغتم ؛هرعش ىف ةعبرألا ءالؤه لثمتي هبابش ىف لظ هنإ هناويد ةمدقم ىف اضيأ لوقيو

 "نأ ذئنيح لواحي لو .اهرجح ىف أشن ىتلا ةليمجلا ةعيبطلاو رمخلا نم هعاتميو ىنادجو بحب

 قزرلا لوفكم ناك هنأل هلوح نم ءارعشلا عنصي ناك ابك ءاحدام فئاوطلا ءارمأ ىلع دفي

 (0١1) (رصم .سمشلا اهب ىمسنو ,هتبحاص ديري : ةلازغ ص١8 ١١. ديسلاد3 قيفحتب هناي ةمدقمو 0

 ' فراعملا ةأشنم عيط) ىزاغ ىفطصم >< هرعشو هتمجرتو ةجافخ نبا ىف رظنا (1)
 نفلا انباتك ىف هتمجرت عجارو .(ةيردنكسإلاب 11ه دئالقلاو اهدعبامم “/02١ ةريخذلا

 ةرشع ةيداحلا ةعبطلا) ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو رابالانباو ١١١ص برطملاو 777/7 برغملاو
 بدألا خيراتو اهدعبامم 266غص (فراعملا رادب (رئازجلا ىف ةعوبطملا ةيقبلا) ةلمكتلا ىف

 . نيطبارملاو فئاوطلا ءارمأ رصع :ىسلدنألا ١8ص حمطملاو 64ص ىفدصلا مجعمو ١70 ص

 .اهدعبامو ٠١ ص سابع ناسحإ روتكدلل ه١/1 ناكلخنباو 5١٠7"ص سمتلملا ةيغبو

 ةضهن عبط) نودلخ نبا ةمدقمو ١/1 ةديرخلاو 1



 م1
 حدامص نب مصتعملل ةرايز ىف اهمظن ةينيس ةعوطقم ناويدلا ىفو .هئابآ نع اهثرو ةعيضب

 . حداص نبا ىف ال ةحدم اهءارو ناويدلا ىف سيلو ءاهمظنف ةئراط ةبسانم اهيلإ تعد:

 ىف تاموظنم نم اهيف هل امو بابشلا ةرتف نأ ركذيو .فئاوطلا ءارمأ نم هريغ ىف الو
 ةرتف تناك اهنإ لوقيو ءرعشلا مظن نع اهيف عطقنا ةرتف اهتبقعأ رمخلاو ةعيبطلاو لزغلا
 نأكو ءفئاوطلا ءارمأ رصع ءاهتناب تهتنا ةدودعم تاونس تناك اهنأ نظلا ربكأو ,ةليوط

 لهأ نم نيريثك سوفن ىلع اظيلغ ائبع ناك اى .هسفن ىلع اظيلغ ائبع ناك رصعلا اذه
 انظ نظنو .2ا/8 ةنس ةلطيلط تعاض ىتح ,نوجملاو فرتلا ىف هئارمأ سامغنال سلدنألا
 ف لمالا هللا ىوعي ذغ او. رةنرتف رعقلا نع نق رك .ةلع ئذلا وع ريطخلا تداحلا اذها
 لعلو .مساحلا مهراصتنا ةقالزلا ىف اورصتناو نوطبارملا اهلخد نيح سلدنألا ذاقنإ

 ' ىف ءاج امك 287 ةنس امههنم دوعيو شكارمو برغملا روزي هلعج ىذلا وه مهب هباجعإ
 / شعتنيف ةنسلا سفن ىف هئاول تحت سلدنألا عمجي نأ نيفشات نب فسوي ثبليالو .هناويد
 .هتايح ىف ةثلاثلا ةرتفلا ىه كلتو .رعشلا مظن ىلإ دوعيو ةجافخ نبا سفن ىف لمألا

 لوقي. امك - كلذ الهتسم مهتالاجرو مهداوقو نيطبارملا ءارمأ ىف حئادملا جبدي لظ اهيفو
 ىقرش ىلع نيطبارملا ةالو لوأ نيفشات نب فسوينب ميهاربإ حيدمب - هناويد ةمدقم ىف
 ىقرشب ةيسرم مث ةطانرغ ىلاو ميت هيخأ ىفو هيف هحئادم كلذ دعب تلاوتو .سلدنألا

 ناطلس نيفشات نب فسوي نبىلع ىفو ميرم ةرحلا ةديسلا هتجوزو ةليلق ةركفل سلدنألا

 كلت ىف اهريغو حئادملا هذه لك ىفو .ةجاب نبا حودمم تيوُلقيت نيركب بأ ىفو نيطبارملا
 هناويد ةمدقم ىف لاق امك - ناك امنإو .ءاطعوأ لاون بلاط نكي مل هتايح نم ةئلاثلا ةرتفلا
 نائم اياطع نم هدي ىفامب ءافتكا اليئتسمال ءاليمتسمو ءاعجتنمال .ءاعنطصم»

 ىلإ تدتما ذإ ,ةرخأب ةليوطلا هتايح ىف ةرتف شاع هنأ انظ نظنو .«باهو داوج فراوعو
 نم ناسنإلا رظتني امو لئازلا ةايحلا عاتم ىو هريصم ىف اركفم ءاماع نينامث نم رثكأ
 ةبوتلاو رابتعالاو ةظعلا ىف هرعش نم ةفئاط مظن ةرتفلا هذه ىفو .باوثلاو باقعلا

 حالصإو هحيقنتب هتمدقم ىف لوقي اك ىنعو .هناويد عمج اهيفو .رافغتسالاو لاهتبالاو
 ضعب ةباتكب كلذ بناجب ىنُعو «ىنبم ةداجتسال امإو .ىنعم ةدافتسال امإ» هراعشأ ضعب

 7 ةرتفلا هذه ىف ناكو .هلوسرو هلل اب رقت - هرعش ضعب ىف ركذ امك - ننسلاو ثيدحلا بتك
 : هب وص ىلعأب ىدانيو لابجلاو نايدولا نيب ريسيو هتريزج نم جرخي هتايح نم ةعبارلا

 نيناهثو نينثا نع 077 ةنس ىفوتيو .هيلع ايشغم ٌرخيو ىدصلا هبيجيف .توت ميهاريإ اي
 ظ .اماع
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 هرعش رثكأ دفنتسا عوضوم مهأو «ةعئار ةداشإ ماسب نبا ريغو ماسب نبا هب ديشيو

 سلدنألا نانج لا يل نانحلا يدل 05/1: فان ٍقح ةعيبطلا فصو هب رهتشاو

 : الئاق هناويدب 55١ ص ىف ةعزنلا هذهل هسفن وه للعو .ةعيدب ريوأاصت اهل هريوصتو

 [امإ] الإ وه ام رئاط ةنرو ءام ةيرَجو ة ةرجش تعنو ةرهز فصو نم هرعش ىف هراثكإ»

 تناك ةريزجلا نأل امإو :ةليجو اهيلعب رطق ةنيبلطل تاق وصولا هذه ىلإ احناج ناك هنأل

 ضرأو ةضي رع حاطبو ء.حداص ريطو .حئاس ءام نم كبسحو .هرارقو هأشنمو هراد

 .هسفن لوقلا ىلإ كرحيو ,هسنأ تاعاسلا عم ثعبي ام كلذ نم كلانه مدعي ملف ''',ةضيرأ

 ماق ءعانتقا عم .فلكت ال "فَ نع ديف هلوق راصف .رمألا كلذ بح ديلع بلغ قع

 :احابص ضور فصو ىف هلوق نمو .«عاجتناو لذبت نع هانغأف ,عاستا ماقم

 ا"اراهزألا نم ىدنت َةَحْفص نع  اهعانق , حابصلا ردح ٍةمامكو

 4 راردم ةمامغ لك تالخأ هحاقأ ر روغت تيك مطْبَأ ىف

 راجشألا ا طن : لطلاو 00
 ص 2

0 )0 
 نساحم نيب ظاحلألا مسقتم رارق رصخحو 0 فدر نم

 اهراهزأ ودبتف ماكألا نع 0 عانق فشكي حابصلاف ,ةعطقلا ىف مكارتت روصلاو

 ةحعوا نري ,لطلاو:كتوقم: ءاكاو راذلا مامغلا فالخأ نم عضرت حاقألا روغثو ةيدنلا

 هنيحاي رب 8 رصخو ةيبارل هراهز 7 ليمح فدر للا رظنلا نيب ةعزوم هظاحلاو .راجشألا

 :ةيشع فصو ىف لوقيو .رارقل
 ل هَ هع ع

9 7 : 98 0 
 (4) * سا ع

 مر 55 دهميا و ه ومس ىنتعجضا نسا ىسعو

 َه و 6ع 2 7 9 ما

 7 وق 2

 0 ءاا ل
 ثفنت نا ىَقري قتلا فيارب نو رغلل حفجم سمشلاو

 فص دقو عادولل ا حدجت م .هيلإ هيسنلا كك ا ثدحي ا ل » يطل

 :ةاستالا نفت روزملا يني هعنلا ةقوزلا 8) :تابتلا ةريبك هةضنأ 1

 .ضرألا نم ضفخنم :رارق .هطسو .مايه :فلك (؟)

 .ءاطلا ديدشتب م ده :ثمدي (1) : فاكلا رسكب مك عمج ىهو ماكأ :ةماك (")

 ةملح :ءاخلا رسكب فلخ عمج فالخأ ()
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 ثفنت ةماهعلاو اهيقرت نأ ديرت ّىقُر اهنأك قربلا لّعشو .رظنملا اذه قارفل بحشو اههجو
 :هتايرمخ ىدحإ ىف هلوق نمو .دقعلا : ىقارلا ثفني اك

 ٌرادت سونتكلا كالفأو ىّدنت انقوف ًءامس تبرض ٍةكارأو
 ٌراهزألا اهّموجن هيلع ترثن لَوْدَج ةرجم اهتِحْوّدب تفح
 ل اهرسحيا دش ”ءانتع اهئام لودج نأكو اهنأكو
 ")انني نوصغلا ٌراَونو ىَلْجَت ةمادم سورع اهب ٌجاجزلا فز
 متتسي ىضمو .ءاس اهتحت هئامدن عم سلج ىتلا ةكارألا ةجافخ نبا لعج دقو

 راهرألا نم ةلوعم امو :لودحلاو: :كالفألا قرادت موجنلا اهنأكو رادت سوئكلاف .ةروصلا
 تدش ءانسح لودجلا نم اهبناجب امو ةكارألا نأكو .موجنلا نم اهوح امب ةرجملا هنأك
 - اهولجيو نيبراشلا ىلإ ةمادملا فزي سوئكلا جاجز اذهو .اهرصخ ىلإ امازح
 سرعلا اذه ىف نوبحملا هب ىقلي ريئاندلاو مهاردلا راثن الإ راهزألاو راونلا امو
 0 نبا دنع ةعيبطلا رعش هب زيمتي ام حضاوو

 ييفازبلا قم ديك رع اي ةاراقي قا ةميعاجا داعب لا نسي تيدي ايبا
 ضعب لعج امث .ةعيبطلا ربواصت اهعم مكارثتو هرعش ىف نييساحألا هذه مكاأرتو

 3 ىهو .دحاولا تيبلا ىف اهماحدزاو هيناعم ةرثك هيلع بيعي هنطوم نم نييسلدنألا
 سحأ ذإ .هتليضفو هتنسح ىه لب ابيع تسيل ىهو .ريواصت ةرثك ىه امنإ ناعم ةرثك
 لب مهدحو سلدنألا ءارعش نيب ال هب درفت ساسحإ وهو اقمع اياعحا ةعيبطلا نضانعب
 ,مهروصع فلتخم ىف برعلا دنع ةعيبطلا ءارعش ربكأ دعي ثيحب ؛ ءاعيمج ةيب رعلا ءارعش نيب
 ىلاو تيولفيت نب ركب ىبأ ىف لوقيف حيدملا ىلإ اهفاصوأ لقني اهب هساسحإ هلعجو
 ليتل رش

 راونألا َّلُخ ىف َىجّدلا ِتْلَج ةراضن ِفيفَر ىف ةرامإلا الجو
 راردم ةمامغ نيبو تعلط 1 ٍسمش نيب اما ظ60

 راطغم ٍةضوَر نع ل هنأكف ةرتكاذ ٌىدنلا جرا

 0 د انأكل ىتح .ةراضنلاو ىرلا نم نيتاسبلا فيفر هبشي اميف ةرامإلا الج دق وهف
 -.ةيلظنب ديف نب سمت ةعلظ اينأك :هقفللخ خور امو .راونألا نم ةلح ىجادلا ليللا ىلع

 .ريناندلاو مهاردلا .طسولا ىف دشي مازح :رانز )١(

 نم فافزلا ىف سورعلا ىلع رثنيام :راثنلا (؟)



 مسا

 قهركذ نإو تاوولاو ةانعلا .لع.لاوتلاب ملازم ةماغ نادي افاكو نانضألل ءىضت

 ةعيبطلا جزي أىو دل نطور نع نست هن اكل وح ,رطعلا هجيرأب هولجبلا ىرنلا

 :زيزع قيدص ءاثر ىف هلوقك هيثارمي اهجزمي ميدملاب

 ءام َلَوُدَج كيف ّدَخ لكبو ءانثر ضْوَر كنم دان لك ىف

 ءانتكللا هروب كاكا تحت دلل نضغلا ةزه صخش لكلو

 تلطه دخ لكو كيلع ءانث ضور ىلإ لوحت دان لك نإ - هقيدص ابطاخم - لوقي وهو

 ةزه هبشي ام ىلإ هعومد راممناو هنينأب صخش لك لاحتسا ىتح ةريثكلا عومدلا هيلع
 .ةتفيلا نكي. ريغضلا ذاكلا رئاط“ةئرون :قدنلا .نصقلا

 هتايح نم ةرتخألا ةرتغلا ىف همظن ىذلا ةعيبطلا رعش نم ءىشب نآلا ىتح لثمتن مو

 ,مدعلاو توملا نم ءارارم مهاثر نيذلا هنارقأ لثم .هرظتني امو هريصم ىف لمأتلا ةرتف

 ىف اهاق هناب ناويدلا ىف ةنونعملا ةيئابلا هتديصق ةرتفلا هذه روصت ةديصق ريخ لعلو
 ءامئاد هل ىلجتت تناك توملا هوجو نأ فيكو ليللا ىف هارّش فصوب اهحتتفي وهو .رابتعالا

 ميقيو خماش قهاش مخض لبجب هارس ىف ىقتليو .ةايحلا ىف ةليوطلا هتلحر فصي امنأكو

 كاتف نم ىننطوتساو ّىلإ ىوأ مك :هل لوقي ذإ .هسفن ىف رودي امب هيف هقطني اًراوح ةعف

 : لوقي .توملا 6 فصع مهلكو ,نيلجارو نيبكارو نيحئارو نيداغ نم ىب رم مكو كاسنو

 م ,ىوتلا 0 اد تراطو ىَدَرلا دي ٍمهتوَط نأ : ناك امو
 ري 2

 ا د الضار هنم حدوأ 0 ىَقبأ ٍ ىتم ىتحف

 بتاع ريض ىرشلا لل نك اكو يا

 ءانفلاو توملا ىلإ نيحلاطو نيحلاص اعيمح سانلا ريصم نم ىري امل نوزح هلثم لبجلاف

 اذه لوهب ساسحإلا ىف ةجافخ نبا عمو لبجلا عم كرتشي ءىش لكو .ةايحلا نادقفو

 لكل عجفملا ريصملا:اذهل اعزف مامحلا وأ قرولا حونيو رجشلاو كيألا فجتريل ىتح ريصملا
 لبجلا نإ لوقيو .باحصلا لك ليحر دعب امهءاقب ةجافخ نباو لبجلا ليطتسيو .سانلا

 قحالت نم هب رعشي ام ءازإ اجشلا سفنو نزحلا سفن هدنع دجو هنأل هسفن نع ىَّرس
 ليحرلل هرود مهنم لك رظتني نيفقاو بكرك ضرألا ىلع نم لك نأو سانلاب عجاوفلا .

 .ةيقابلا رادلا ىلإ
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 رفس نب دمج

 لوقيو ,ةسداسلا ةئاملا ىف نيدحوملا رصع ءارعش نم .رفس نب دمحم نيسحلا وبأ وه
 لوقيو .ةيليبشإب ناك .داصلاب همسا نوبتكي انباحصأو هدج ىلإ بوسنم .هنع رابألا نبا
 نم هدشنأ ام ىنغي ىذلا هرصع ىف (سلدنألا ىقرشب) ةيرملا رعاش» :هيف ديعس نبا
 :هلوق لثمم ارارم حفنلا ىف ىرقملا هب داشأو «هردق ىلع هيبنتلا ىف بانطإلا نع هرعش

 لوقيو .«أردق نيمدقتملا اًرصع قيرخاتملا ءارعشلا دحأ» : :هلوقو « ةداع هل ناسحاإلا»

 ىسلطألا طشملا نرحب هرثأتل) هر رو ةيليفشا ني : دم ىف ليق ام بجعأ» : ديعس نبأ
 : هل وق اندم

 هراوج تبيجت ىك اهبلإ وكشي 5 جيلخلاو ةريزجلا تن
 هراث بلطي ُديَّطَش نم باسناف ةضفق ب هيلع سلا نك
 هرازإ ءايَحلا نم ٌمضف اًءّْرُش ِهِجْوَدِب مامحلا قو :تكحاشتف
 اقاش ميسنلا هل ضرعتف « ,ةيليبشإ برقب كانه ةريزج ىلإ ايكاش جيلخلا لعجي وهو

 .هراث بلطي اهيطش نم طيحملا باسناف ,ربنلا بصم ةَحتف ىرخأ ةرابعب وأ هصيمق بيج
 ىيحتساف .هب |ءزه حودلا ىلع اضبار ناك ىذلا ماهحلا كحاضتف .دملا نع كلذب ىنكي وهو
 هلو ,عيدب لايخ وهو .رزجلا نع كلذب ىنكيوهو .هرازإ ءايحلا نم مضو طيحملا وأ جيلخلا

 ىمسملا ةيليبشإ رهن : اضيأ ناك ابرو ءرهتب ىعارش قروز ىف بابشلا ضعبل ةهزن فصي

 :ريبكلا ىداولا ربهنب

 هحارم رووسلا جب مهل ىِدبي ةيتف قدوز كانيع ترصبأ ول
 57 6 رس نساك د لك هعارش 0 ثحن اودوا دا دقو

 هحانج هينب ىلع نانححلا دم ارئاط بصاوعلا فوخ هتبسحل

 نيحرم قروز ىف اوقفارت ةيتف نإ لوقي ذإ .رفس نبال عراب لايخ اضيأ وهو
 اهب دمي مهنم لكو رمخلا سوئك نوداهتي هعارش لظ ىف اوعمجت نأ اوثبلي ملو نيرورسم
 ةيشخ هعارش تحت نوعمجتم مهو قروزلا ن نأكل لوقيف «,لايخلا هب حطشيو .هبحاصل
 نم مهيلع افوخ هدالوأ ىلع هحانج دمي نأ ىلإ نانحلا هعفد هشع ىف رئاط ةديدشلا حيرلا

 برغملا هرعشو هتمجرتو رفس نب دمحم ىف رظنا )١(
 2.55 مقر ةفحتلاو ٠١١ ص تايارلاو 5/١



 ا

 ا نوضغلا باهرإل اليخ ابّصلا هب ٌرانتسا رهنلا ىأر نماي
 ىدتغَتو حورت اليخ 2 تنرق ةءانقلا تددس اهتأر ممل

 دجسع نم رماسمب ىَحضلا سمش اهلا لخبت ملو هْعَرَدت ثَدَعو

 ليخب نوصغلا هتيقلو .ةلياتملا نوصغلا باهرإل بت ليخ اهتأك ابصلا جير لعجي وهو

 ءابصلا ليخ ءاقلل اهالظ نم اعورد ربنلا سبلت تذخأو ,ةيتأ ةبهاذو ةحئار ةيداغ لازت ام

 .عيدب لايخ وهو ءرهنلا ىلع عوردلا كلت مكحت رتل رماسم ىحضلا سمش * اهتدهأو

 .:هتدلب ةيرملا ىداو ىف لوقيو

 د .ضيرغلا كهل .يهشأ ةنإف مامحلا قش ١ ىلع برشا
 ديلا عوصنلا تهت دنيشل .نأر..دقز ٌجيلخلا هب َرطأ هارثأ

 مو راو
 ا"ادلقم ةهبش راهزألا نم اهبو هقوق نم صقاور نيهئاسكو

 دبعمو ضي رغلا : ةنيدملاو ةكم نين ءانغ نم عورأ هعمس ىف مامحلا ودش لعجي وهو

 نوصغلا تحت يباب ءابملا ودق 0 انأك : :لوقيو ءىومألا - ىف نيروهشملا

 53 هتليخأ

 ءاثرلا ءارعش

 دارفألا ءاثر (!) '

 حاونلا وأ بدنلا ىه .ةثالث غانا ولأ ةيلهاجلا ذنم ىبرعلا رعشلا ىف دارفألا ءاثر ذختي

 ريوصتب ءازعلاو ,هيف و ةراسنخل أنايبت ثنملا لئاضف نكد نيبأتلاو حرلا ىوذ كل ]

 . ىف ةلثام ةثالثلا ناولألا هذه دجنو .ةاجن الو هنم رفم ال نوكلا نئس نم ةنس هنأو توملا

 "اتي الا نم ههلاب رقأ :نضعتلا ما رعشلا هيدي قن ضوضتا نضرعب"ادهنو «ىسلدنألا رهقلا ,

 )١( .ةليابتملا :ديملا )١( .قنعلا نم ةدالقلا عضوم :دلقم '
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 نصغ توملا رصه هل نينبا دقفل اعاتلم هبر دبع نباب ىقتلنو ,ةوخإلاو تاجوزلاو

 ثارم امهيف هلو ,ةلوفطلا نمز حربي مل ايبص ناكف ىناثلا امأ .هبابش ناعير ىف وهو اهربكأ
 هتوم نم ةرتف دعب اعاتلم باشلا ىف هلوق نمو .ةفلتخم

 د ىَسألاو كماظع ا

 هبال ىجتري ال ايئاغاي
 ةنيح ادفلم نسحأ ناك ام

 د م 2

 ىدلجتب تب ال كنع ولس ١ .سايلاب

١) 

 ود و رقت هت

 هي اكبلاو 0 ريصلاو

 دعوم ةمايقلا نود هئاقلو

 دحلملا مث كابأ مض ناك ول
8 

 دلجت نيزحلا نم نيأ تاهيه

 هدعب ةبوأ ال ايايغ هنبا بايغل دفني ال ءاكبلاو دفني هربصو ددجتي هنزح نإ لوقي وهو

 .هئاقل نم سأيلاب هنع ولسي هنإ لوقيو .هعم نفد ناك ول ىنمتيو ,ةمايقلا موي ىلإ
 نيعأ ةّرق نك نييسلدنألا تاجوزلا نم ريثكو .ربص الو دلجت هل دعي ملف .هدلجتب ال
 مهنم توملا فطتخي نيح ةديدش ةعول نوعاتلي ءارعشلا نم نيريثك ىرنو ,نهجاوزأل
 :/"!هتجوز ىكبي ىريبلإلا قحسإ ىنأ لوق لثم نم .مهتاجوز

 رماغلا بابّيلا ىلع ّىطملاب ع
 دعو ىذ نم هيلع ٌمالسلا اًرقاو
 ىننأ ولو
 هب رص -قاوقلا يلح .ىف :تققشو

 هدو ىف نا سا

 ""ىرظان نمضت ربق ىلع حداد

 كر تس ملو ىضق موي تيضقل

 اة ىريساغما .ءامي 11 ةكيقسو

 عاتلم نم مالسلا هيلع أرقيو هتبوبحم ربق ىلع ٌبكرلا فقي نأ هبحاص ىداني وهو

 اهعم دحلا نأ فاصنإلا نم ناك هنإ لوقيو ؛مثتلي نأ نكمي ال اعدص هبلق اهقارفب تعدص

 .ةلهغملا ىعومدب ادبأ هتيقسو احيرض داؤفلا ءاديوس ىف اه تققش تمأ مل نإف .دحاو ربق ىف

 اراح ابدن امهيدنف ناب رتغم نانبا ىجابلا ديلولا نا روهتشملا سلدنألا هيقف هرصاعمل تامو
 ا

 )١( ىبلاعثلل ةمييلا 3/1

 عبط - ةيادلا ناوضر دمحم .د قيقحت) ناويدلا (؟)

 ./1 ص (قشمد

 رومغملا : رماغلا .رفقلا :بابيلا .فطعا : جع )0

 .فق : عيرأ .بارتلاب

 .تم :انه تيضف (:غ)

 طيح ام :نينيعلا رجاحم .هباجح :داؤفلا بلخ (6)

 4 6 .امب

 ىبأ ةمجرت ىف اضيأ رظناو 205/١ برغملا )١(
 47/١١" ءايدألا مجعمو 14/7 ةريخذلا ديلولا

 .19:77 ةلصلاو ١84 دئالقلاو 2١8/7 ناكلخ نياو



 م

 0 نم ةاوسلا ىف اهانكسأ امه ةدلبب اناكتسا نيربق هللا عر

 ابْرتلا ىف بئاّرتلا نونكم َقِصْلا امهارن ٌروزأ نأ ٍوىليعب رقي

 0 دا ل اهينكاس - يكبأو - نك
 برك ىخأ نع ابَضلا حير تحورالو ماا حا مامحلا قرو تدعاس امو

 بذعلا ةدابلا ىلإ .ىسنت ”تقظالط .فرك ةامهدع .ئافع يدها الو

 هنإ لوقيو ,هبلق نم داوسلا ىف نانكسي نيذللا هينبا ىربق ىعري نأ هللا وعدي وهو
 .هئاكب ىف هدعاسيو هدجني نميف المآ ىكبيل هنإو ءامهارث ناضتحاو اهيربق ةرايزب 5

 حير نم اال هنع حورم الو مالا قرو نم الو ناسنإلا نم ال دجنم الف ,تاهيه نكلو

 ريغو بدع دراب نم ةايحلا عاتم لك ىف دهز دقو ادهسم تيبي هنإو .اهريغ نم الو ابصلا

 نضأ بودت هسفن اهيف داكت ةئفا هتجوزل ةعيدب ةيثرم لقيطتلا ىمعأللو .بدع دراب

 :"لوقي اهينن»:تارتبخو

 ىرفو نمو ىبابش نم ,ىلخأ كتئزر ىننإف كيلع عزجا نإ نم

 يلا ىلع بارتلا ىدخأ ال ثنك ناو ىرتلاو. :كمنسع  .نيبا .ىلخا .نينغروب

 ردبلا ٍرمقلا ةلاه وأ ايَحلا هَ هلآ, ةكتسح. .مشا نيبقلا .انكيتف

 7 ىلع تيشم الإ ري املقف انيبلطاف انْدَع تئج اذإ
 سلا مث ع 2

 4 ا ل ايل .ةعيدب روصو رطاوخب ظتكت ةيثرملاو

 .قارفلا ىلع ربصلا تلمتحا له اهأسيو ءاطل هتقرف ىظل نم هيف مدتحي ام عم هردص
 نم دودس هنودف كفيطب ىلإ ىلسرت ال هتجوزل لوقيو ,نيصلا .نخ كمت“ لقف' ىش امأ

 ىذخف حلا نم الطاع حبصأ كديج نإ تريح اه لوقي 5 دك قيما بناتك
 . .ىردص اهمي وأ اهتجلو ىنيع اهتفدصوأ اهتراح نإ ءردلا ىلع ةبضاغ تنك نإ اهناكم ىعمدأ
 ةءاععو قلن يف برزملا .ءارحصي هبابش نارنع و قرت هل تخبا نبا ةجاقش نا يكبر

 :''"لوقي هيفو .هيعن

 .سودرفلا :َنْدَع (6) .ءاكبلا ىلع ناعأ اذإ دعسأ نم :دعسأ )١(

 .157 ص تناويدلا (1) ٠١,. ص لقيطتلا ىمعألا ناويد عجار (9)
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 ا مث راك قدح حضنأو ميساو اروط عمدلا فكأ تقرأ

 ”خلجت بابشلا دهع ىلع هتنأ ةينم هتأجاف بيرغل ايف

 عرج هكا اروطو نرت ةمامنح - انور كر ادإ 0 ىرت

 حفصتت ةعققووأ هل ىفاوت 5 هت قصرا بك رلا ىقلتأ امو

 حملتو كانه ىنع اهب هارت ةرظنب بيبحلا ىوثُم ىلع ٌجّرعف

 .اروطو ءاراردم هلسري ةراتو هعمد فكفكي ةرات ادهسم ليللا ىضقي هنإ لوقي وهو

 دقل لب ءاباش ابيرغ توملا هيلإ عرس أ نأ هتخأ نبال ىسأيو .هحسمي اروطو اراوف ضيفي

 لياتيو حن راي رجشلاو هليدهب نري مامحلاف .هلوح ام لك هل قريو .افاطتخا هفطتخا

 مهعم هيلإ لسرأ له مهأسيل هعم اوناك نمم نيمداقلا ىقلتي دوعي نل هنإ لوقيو .هناصغأب

 هلعل .هيلع ةرظن ىقليو ,بيبحلا ىوثم ىلع جرعي نأ هلوح نم لك ىدانيو ةلاسر وأ ةيحت

 هتجوز ىف ةجاب نبا ذيملت فوسليفلا ةرابحلا-نب رماع وبأ لوقيو .هحملي وأ هنع ع هاري
 "ف

0 

 (ع)#*# يبد م ف ع رب <6ر

 ميقملا هبكري فوس كلقأ اًرهظ 506 ٍِتنََظ نإ تا

 ميشهأ ةدماه تنأو كاوس  ىّشأل يح ةججح ةيأي

 موجنلا اهتتاوم تلَض دقل انلق َبْرُشلا ٍتللح نأ املو

 سلا دكر مآ ,نزفلا نضأ ةشيريس. لبد هرشز ابا هلآ

 كل ايفو لظأسو ءابيرق ىنلمحت فوس رباقملا ىلإ كتلمح ىتلا ةيادلا نإ ال لوقي وهو

 مجنلا اذه بجعت دقف ,ثلاثلا تيبلأ ىف ةعيدب ةروضلاو ادب كدعِب جوزتأ ال دهعلا ىلع

 ةرطعلا ةرهزلا لاا بمعر ءامسلا هناكمو بارتلا ىف لحي نأ بقاثلا

 اضيأ ىهو «ميسنلا دكر مأ هرطقب نزملا لخبأ لءاستيو ءاعيرس اهبابشو اهنابإ ىف لبذت نأ

 .هعيدب ةروص

 داوقو ءارزوو ماكحو ءافلخو ءارعأ نم سل دلال تالالاجر ةرثكل مهدنع نيبأتلا رثكيو

 مهبقأنم نو ركذي ةداعو .ءارعشلاو باتكلا نم ءابداو فنص لك نم ءالعو ءاهقفو

 نم :يرطملاو ق1 - نه ةنغيلاو را :يدرقملا نم :حضنأ .ٌبصأ :حفسأ .فكفكأ :فكأ )١(
 .557/7؟ ىفاولاو 9 .تراف اذإ نيعلا_ تحضن
 .كلمح :كلقأ شمنلا ديريو .ةباد :ارهظ (4) .عرست :ملجت (0)
 هتمجرت ىف رظناو ١١8 ص تايارلا ()



 ف

 سسؤملا طسوألا نمحر لادبع مهونبأ نم لئاوأ نمو ,ةيركلا مهاصخو مهدماحم نوددعيو

 لوقي هيفو ءعضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع سلدنألا ىف ةيبرعلا ةراضحلل ىقيقحلا
 ] 0 ١
 :مزح نب '"رهاط هرعاش

 رفظَي توملا هب الإ نكي مل نمي ةنغي توملا َرفْظَ ذإ اترْشَحايو م م ©
 زريسملا ديسلا هيلع اريوس َتللظف ٌباحسلا ,شعغنلا ىلإ تعادت

ََ 

 0 اهارُع تلج اذا تاك مام .ليختلاب اًربَق هللا ىَقَس
 دعو كم. يرلا متنغال اذإ ]نك ل دم كا .نأك

 هتدع .هنأل هب رفظي امنإ توملا ناكو :توملا هب رفظ ذإ نمحرلا دبع لع رسختي وهو

 ةربقم) ليخنلا ىف هربقل وعديو .هتريسم ىف هشغن للظ باحسلا نإ لوقيو .هحالسو

 نامثج هنكس ذم ربقلا ىرث نإ لوقيو .ةلطاه لظتو .ةماغغ هيقست نأ (ةبطرقب نييومألا
 برعلا ميعز ىدوج نب ديعس ىفوتيو .ربنعلاو كسملا ةحئار هنم حوفت نمحر لا دبع

 9 لوفي ةاحشوملا» نكديم: يربقلا ,قآعم. .نب.هذقم هتبؤيف ةطانرق
 (م) م هس 8 2 5 5 ب هر . : د

 سمر ىدنلا فلج ىوح دقو  وسكي وأ معطي ىذلا اذ نم
 يب ى 7 ع وي ع و ع 0

 م ه ى َ 0 ْ 1 . . ٠

 سناإلاو نجلا هنم مركا ىرت نل ىدلا ىدوج نبا دعب
 (5) مف هم #َ 5

 سبح اذبأ ديعس ىلع نشالا ليبس يق 1 عومد

 هرضخ ضرألا تمع الف ءوسكي وأ معطي نم كانه دعي ملو ديعس عم دوجلا نكد دقف

 هقوفي نم سنإلاو نجلا ىري نل ىذلا ديعس دعب سمشلا تقرشأ الو رجشلا قروأ الو
 انزفنو با هلع ةليبويم : ةعومد» لظتسو  اعاتلم هك لظيس هلا ل وقير ءاهكو. |ذوح

 نيدلوملاو ةملاسملا نم ةطانرغ ميلقإ ىف مهيلع ةروث دض برعلا دوقي ديعس ناكو .ةعولو ظ

 ىلإ انرشأ اك ءةيبرع ةلالس نم ىبرع هنأ ىلع حوضوي لدي هعم مدقم فوقوو ,ىراصنلاو ظ

 ريمأ روهج نب مزحلا ابأ ىثري فيفكلا طانحلا نبالو دل نع .انثيدح ىف كلذ

 نيب ك1 هلع نان الاب لعانللا تالا و ىرلا 3 0 عبط - ىكم .د قيقت) سبتقلا ْ )١(

 .ربق : سمر )0( :رطفت .اريثك تلطه :ةماغلا اَرَغ تلح (؟)
 .فوفقومو 02 : سيبح عمج 0058 (1) .رطملا ةرازغ نع ةيانك ,قهشت

 .مركلاو دوجلا :ىدنلا (*)



 ] ضف

 :''اديلولا ابأ هنبا هدعب ةرامإلاب هيو ةبطرق

 اعقو ىذلا مكحلا ,ىف هلل ٌدمحلاو انحف .ىذلا عررلا ىف أ ىلإ كن
 او لا نا يف ال سودربفلا اًدغ ,ميرك بأ
 افلظ... كك نكات اًرمق تبقعأف يرش ول نحلل ىف وح مش ل

 ىبأ هنبا ةيالوب رشبتسيو روهج مزحلا ىبأ توم نم هب عجف اهيف هلل هلل ماستسي وهو

 مزحلا ابأ نإ لوقيو «مكحلاب هنبا ضجهنو سودرفلا ىف حبصأ اروهج نإ لوقيو ءديلولا

 نم املاع ىثري ىفوسرطلا ىلَكُم نبالو .هدعب دعسلا لمحي رمق اعيرس علطف تب رغ سمش

 0 ودبي اميف ةيبرعلا ءاملع

 بابحَألا اهيويج هيلع .تقش, .ٌباضْقَو :العلا ..ةننم» تكب هيَ
 ناسي . ةيداوب ةيودعتتا سف ىنناخف ةازعلا سميت قطو
 باتري هلعل ثيدحلا وع هناي هب عادلا جلجلتو
 بارعألا هب تقطن امك اضغ  هّديعم كنم بارعإلا ىلإ ىعنأ
 ُبادآلا اهدهج ْغّلبأب تكبو  اهعسو ةياغ مالقألا كب تحان

 بتاحألا هيله تقرب التلا هنح تك للح باضن اعلا اذه توم إ لوقت وهز
 جلجلتو .باسنملا هعمدو ةيئاذلا هسفن هتناخف ءازعلا سمتلا هنا لوقيو ءانزح اهبويج
 هرشات ةطغ اهداعأ ىلا ةنيرغلا لا ةيفتيو ءاحيحص ننلا نوكي أل نأ لماف نعانلا
 .مطقني ال احاون هيلع حونت بادآلاو مالقألا نإ لوقيو ,ميدقلا ىف بارعألا اهب قطن ابك

 مكاح ىطبارملا تير ند نك نبى وتو ب ةدورقم دلك هيهختسو را ويس يرن اب قلتو
 ةجاب نبا فوسليفلا هقيدص هيثريو اراوغم الطبو اضايف ارحب ناأكو 0٠١ ةنس ةطسق رس

+ 2) 
 : هلوق لثمب

 هروزاال ىدلا ىئانلا دسجلا ىلع ةمحرو ٌحوَرو ءاملإو مالس

 (م)م م . 7 0 َ 2

 هر وثس دوفولا ريهامج درب نام ىضعت ركب وبأ اند

 هروصقو هراصمأ تشجوأ دقل هربقب روبقلا كلت تسنأ نئل

 ضب: :علطضا (؟) طاتملا نبا ةعرت ىف رظنأو 657/9 هزيضدلا 5: *
 01/79 برغملاو 845/* ةريخذلا (7) ةلصلاو 07 ىديمحلاو اهدعب امو 27/١ ةريخذلا

 ١١9/7 برغملا (8) ةديرخلاو ١7١/١ برغملاو 581 ةلمكتلاو

 تام :ىضقت (0) .١؟5/“ ىفاولاو 5ا//
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 ةعاروا انور امالي هل فكي عقيولثبت قرب نكي أل ةقرانز هو ست دقو. و جات عام

 ىلع ناك ام ىري دعي ملو هرصق ىلإ ودغي دعي مل هنأ اقحأ لءاستيف لوهذ ىفل هنإو .ةمححر و

 هربقب اسنأ تدجو روبقلا تناك نإ لوقيو ؟ريهاجلا ٌدرت تناك روتس نم هذفاونو هباوبأ

 ايئار اضيأ لوقي هيفو .هناطلس اهيلع دي ناك ىتلا هراصمأو هروصق ىف ةشحو تفلخ دقف

: )01( 
 : ايكاب ديو
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 ممر نم - نكروبأ ممر هرواج رغثلاب ىّدَصاي
 رص 0 كتراثأو ةيداغ ليخلا كتحص

 كا ةزب سبلاف كنع هتب رهدلا اذ و دق

 نيذلا تاومألا ممر تكروب ىلعألا ةطسقرس رغثي ىواثلا نامثجلا اهبأ لوقي وهو
 ءادعألا ةلزانمل اهدوقت نأ تدّرعت ىتلا ليخلا كتحّبص دقل :الئاق هيلإ تفتليو .مهترواج

 نإ - نزحلا هعمأ دقو ت لوقي من .كناكم حربت مل كنأ ريغ ءاهعم ضبنت ىك كتراثأو

 :راردلا لهتلا دولا ةراشةيئازلا "كترانش سبلاف ةايقلاةراق كات :عرل رهدلا نكي

 هليكنتو هءاضمو هبابش هيف ىكبي وهو نواب ةعول رطقت ديهش ىف ةيثرم قاقزلا نبالو

 رسحناو ميغلا ىكبو هيلع تحان بهشلا نأب اهلهتسي وهو ءليكنت رش بيلصلا ةلمحب
 هعدون اوفق :هيلماحل لوقيو .مالسإلاو هللا بزح هاكبو سمشلا ءوض ًربغاو سنألا لظ

 فتيمو ءانئاشحأو انحناوج ىف 00 لب ءىرثلا ىلإ هوملست الو عومدلا نم هقح 0

 : '”اعاتلم
) 

 ماجر حامُرلا 255 ُهتاَمَجَأ ةَوطَس ىذ ٍمغيضب ىلع ززعأ

 ماك حيِرصلا ريغالل ثسأ َةَلوَُطَم ٍةَرهزِب يلع ززعأ
 ماسجألا اهحاورأ هنا ترف“ > ملال ءانفلا 0 حاد نإ

 ءاوعأ + اج امنأكف ىضقتي ال دمريس كدع ليللا

 ملدا نأ هكدا ةيسللاب هدايج نيأ نسل ةيلفاساب

:اعذل هداؤف اهقرح عذلت تارسح ديهشلا اذه ىلع عطقتت هسفنو لوقي وهو
 زعي هنإ 

 فيثكلا رجشلاو ةباغلا : ةمحأ عمج تانحا (8) ”١١9/7. برغملا 0(

 ةراجحلا :ةمحر عمج ماجرلا .دسألا أبخم ىهو فتلملا .هتوم دعي ناسنإلا دسج :ىدصلا (؟)

 .ربقلا ىلع بصنت .ةراش :ةزب ('9)

 .عوردلا :ماللا )١( ."73/7 برغملاو 787 ص تناويدلا ( (



 ني
 دقلو .هبدنت هربق ىلع ةاقلم ةراجح فتلملا هباغو ماغرضلا دسألا اذه ليغ حبصي نأ هيلع
 ناطيح رهزلا مايك نم اههدبأو .توملا اهرهصف .هبابش ناوفنع ىف ةجرأ ةضغ ةرهز ناك
 هئادعأ ماسجأ هب ترجه املاطف ءانفلا روجهم حبصأ هرصق ناك نإ لوقيو .هحيرض
 ايجاد اليل هدعب تحبصأ ايندلا نأك لاخيو ءاعيرذ اقحس مهعولض قحسو اهحاورأ
 نع لهذي امنأكو .قيمعلا نزحلاو قيضلاو مغلاو دهسلا تاعاس تلاطو ادبأ ىضقني ال
 .ءادعألا برحل هماسح اقشتمم هداوج ايطتمم هاري نأ دوعت ىذلا لطبلا باشلا اذه 3
 ةمألو عردلا سبلي نأ هتداعو برقلا هودحلم هسبلي نأ بجعيو .هدايج نيأ لءاستيف
 نومزح نب ىلع ةيثرم ةيسلدنألا ىثارملا عورأ نمو .ةيراض ةلزانم ءادعألا ةلزانمل ب رحلا
 مم ديراعلا هكراعم ضعب ىف دهشتسا دقو ةيسنلبب ةنعألا دئاق تالمحلا ىبأ لطبلل
 نوكت نأ دارأ انأك ةحشوم هتيئرم نومزح نبا لعجو ءاميظع ءالب ىلبأ نأ دعب ىراصنلا
 :'''لوقي اهيفو ءعيرصلا لطبلا ىلع احاونو ابدن

 . ٍقيفلا َّجَوَم ضاخو  ُدَرْرلا سابإ اضن
 "قدا ,سيمخلا كاذ ددع ةيعرت ملو

 23 ليخ ٍك ىف دَسألا كاذ ناكو

 ةياوقا ا طسو ار يل مهتيأر

 ةبيتكلا ءامد ضاخو عردلا هنع علخ لطبلا نإ لوقي وهو زجرلا رحب نم ةحشوملاو
 ىراصنلا دادعأب ثرتكم ريغ ادئاذ اعفادم فوفصلا مدقتي مطالتملا اهجوم طسو ةلسابلا
 .اعيرص رخف هيلع اورئاكت ىتح قزم رش مهقزي ذخأو ,هشونت مهحامرب الو نابسإإلا نم

 ناك مكو .هدسج ىف تانعطلا ةضاون مثلتو هلبقت ةت سودرفلا ىلإ هفزت نيعلا روحلا هب تبعو

 أورف 00 اذإ ناكو ءاقح 0 ىراصنلا لإ تايداعلا ليخل دوفي 0 دسألا اده

 دعب نم ةقعاص توملا قعاوص مهب الزنم لا ا 8 نع دصي ,ةيسنلبل

 نب دمحم ىقتلنو .هير ناوضرو سودرفلا هداهجب ايراشم دهشتسا نأ ىلإ ةقعاص

 .مهنويع ةقرزل 5١7/7. برغملا )١(

 .هوحنو فيسلاب دلاجي :عصامب (5) .ةبيتكلا :قليفلا .عوردلا :درزلا )١(
 ةقرزلاب هفصوو .نابسالا شيج :سيمخلا (؟9)
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 :'''الئاق ىطانرغلا راخفلا نبا ةيبرعلا ماع ىئري مساقلا ىبأ نب هللا دبع

 "راع تعقل ,ىعاسملا ليمج ٍدجام لضفأ راخَفلا ىنب نم ىَضق
 دهاوشلا بولقلا لك مع واسف ايم تالكشملل َْنَم ئالوفأ

 ”رئاعل ليلا ده يذلا 15 قف. .:ايئافص .تالفمللا ل اذ: منعو

 وحنلا تالكشل لسن لاعملا ىعسلا ىف هدجب راخفلا نبا :ذاتنمأ ةتفضن وقفز

 0 هع ةلأسم ا لو ءاهباعصو 0 نيبتستو تو للذت ىح كلذ د ىف اتباع ل

 اك: ةرجهلل 6 ةنسل ىفوتمل جرف نب ليعاسإ ديلولا ىبأ ةطانرغ نال ار

 لوقا ادالبلا .لمم .ثكح انلا  ىرألا ىطقت : قفالا ُموجن ٌثداك
 اليوَغ ٌدوعي ام الإ قطن ال 2 اشَحلا ىف ٌران وهوالإ َتْمَصال
 ةلفاسنا: ضرألا نطب مض.ذإ .عيفاسلا نصقلخلا وده فاض

 نيح ىرثلا ىف طقست تداك ءامسلا ىف موجنلا نإ لوقي ذإ ةطرفم ةغلابم غلابي وهو
 قطن لك لاحتساو اشحلا ىف اران لاحتسا هيلع نزحلا نإو ءليعامسإ هريمأ سمش تلفأ

 ىسأو ةعول اهسافنأ نع رودصلا تقاضو انينأو هل اليوع

 ىف توملا ىلع ريصلا هلصأ ىف وهو .ءازعلا دارفألا ءاثر ناولأ نم ثلاثلا نوللاو

 نم ةنس توملا نأ كتبك نيرو هبل ءاردقلا وعدي ميدق نمو :ءايرقألا ريغو ءابرقالا

 نع اولحري نأ دبال اعيمج سانلا ذإ .ناسنإ لكل ةيابنلاو ةياغلا وهف .نوكلا نئس

 يحصل - ةفسلفلا نم ظحب اوذخأ نم ةصاخو - ءارعشلا عفد امن :مهأيند

 هملأ لاطو .ءللش ,للش : وأ حل هده دقو ديهش نباب ىقتلنو ,مدعلاو دوجولاو توملاو ةايحلا

 5 :أاضر نع توملل الّقتم ايزعتم هيف هلاق اممو .هسفنل ءاثر مظنف ,همقس ديازتو

 . 5 ' عءاا يمك

 0 'رماع ءابآ تام اًمُدقف اولقا العلا رماع وبأ ىدوا دق نولوقي

 رعاش س نينافناب فلي لَو لب بطاخ 0 توعلا نق

 ١76. ص ةنماكلا ةبيتكلا (8) .١١؟١ ص بيطخلا نبال ةنماكلا ةبيتكلا . )١(

 7/١"". ةريخذلاو ١١7 ص ناويدلا (6) .ناب :دئاش .تام :ىضق (؟)

 .اونلكت ل ءاولقأ تان د غووأ 3 .لاض :انه دئاح ("*)



 ف

 "كانتا :تراغلا“ نفت .وئقتزي كلم واد نفل ناثسنلا .ىزغ لكن
 تدئابآ لتمد ع ىقانلاف «تام اول وقت الو | ركذ ذل «هئاوقلا نهد وكيس ىل لوقت وهو

 ] يي وح او أك هنإ .مهايند نع نولحري اعيمج
 فوق هك ايت نع تلقت ةلو وعاش ىناقنا هلو :تيطخ + عاجسأ ال هنا

 كم :دينح رفعت لوقيو::ناركس ريغ:وا داركس الخ الو رابج كلم الو .فيعض الو

 ىفوتملا ةيبرعلا ملاع جارس نب كلملا دبع ءاثر ىف روهشملا ٌىرقملا بلاط ىبأ نب
 0 مل 83 ةنئم

 ليلضت ىنملاو مون شيفلاو عئادو وتشرب. مح .ترفلا
 "7 ليغ ئتنبسلا درولا الو صح >نهانك (ةقف ”ءاسصغلا مصعب ال

 لوفق ُهنع سيل لحي هنلون المل ءاقبلا لوط ىتفلا ىوهي
 ربع هر

 او هوحبن 3 هلو الهاذ انئمطم بغليو قل

 قا هدحاو اهعجرتس هل عادوا سوفنلا امو .هنم رفم ال متح توملا نإ لوقي وهو

 أهم للضي عدخ الإ ئملا امو ,مونلا ةهربك هريصف ةهرب الإ ةايحلا أمو .ىرخأ رثإ

 ىروقلا .ديسألا الزر قفاش ليخت ضتقلا باقنلا ل دع هس وعني قلو دست ةاسنالا

 ىف ركفم ريغ ارابك الامآ المؤم ءاقبلا لوط ىوهيل ىتفلا نإو .هباغ وأ هليغ ىف ءىرجلا
 نع الهاذ انئمطم وهليو بعليل هنإو .عوجر الو لوفق اهنم سيل ىتلا ىربكلا هتلحر
 امهابش نم باش ةليل تاذ ةيليبشإب ليتغاو .توملا وحن ءاطبإو ودع نيب ةرمتسملا هتكرح

 زكي ناكو ,ه رعشو قيطتلا نمعالاب نيبجعملا نم ناك ىقانيلا نب + ينس هابل

 ,نسحلا نأ احا أهم ىزعي ةعيدب ةينون مظنو هلايتغا هسفن ىف زحف هل داقتفالا نم

 :'"ةلكاشلا هذه ىلع اهلهتسا

 !"نابدعلا :ىلع قاب. ىرأ ىلعل 2 ٍنالفو لف نع ىناثدح -
 0 . ل ل

 نافب نبيل رهدلا ا :نيلف اهلهاو ت.ءارولا يحد لود نعو

 )١( عي رسلا .هب رهاظتملا»و ركسلا ىطاعتم :ركاستملا .

 1 نح ناويدلا 2 8١5/١. ةريخذلا (؟)

 .راهنلاو ليللا نالوخلا 00 قماس لبج :قهاش .باقعلا :انه ءاصعلا (1:)

 اورو هنا وخلا هولا فرص تلط :يبح 7 ري وحلا .ديشألا :.قسلا :ئرولا



 مس

 رامرقا اه مأ باع .خرشب األ -رسس تخدم
 تراوك نق الوب نقي لكلاف ,نامزلا ىلع قاب مهنم ىقبي ال اعيمج لودلاو سانلاف

 . آشن اههوأ ل ل يي .ةيئاصمر هدلاا .

 ىف تح - ءىش لك نإ لوقيو .ةايحلاب اعاتم الو ابابش افرعي مل نيزوجع نيمره
 مهتنحط نيذلا ةيلهاجلا ىف برعلا ءازعأ ىلإ ىركذلاب دوعيو ,قارف ىلإ - بكاوكلا
 :لوقي مث .بورحلا

 ناك لك 2 ىاف مهيلإ رع ,لاجر نم ٌباقر ٌتلَذَف
 "ناوي وأ ءازرألا نما ركب مهعيمج عّدصي مل ليبق ّىأو

 ىنانعو ىل نع هنع تلغاشت املك حبصلا عم عان ىنهّينو
 ناقفخلا .ىف ءافحألا .تّجل دقو مئان ناك نانحا .نكعأ
 يانج ,نحاف تدبات نعرمد .تينباوب لجأ علا :قاكت .لوقأ

 اهل ليثم ال ءازرأب تعدصت مهلئابق لكو .بارتلا مهاراو برعلا ءازعأ لكف

 نأ ىف المأ هنع لغاشتي ناك باشلا اذه ىعن عمس نيح هنإ لو ورة داع دا ةرركموا

 لواحيو ,قفخت هزاشحاو نيقيلاو نطظلا نبب وهو ,هل ىءارتكي نأ ثبلي ام ناكو اطلغ ع نوكي

 .نزحلاو مغلاو مطا نم هنانج هرتسي ام ترهظأف تاعا ةعومك نأ ريغ ,هنزح متكي نأ

 ؛ ' ايزعم قاقزلا نبا لوقيو

 بار تاكا يرحم تانلا ال اللا دا دنا موتحملا ُردقلا َوُه
 عانس , ٌمورقلا داقنت» هيلإ ةليلذ سوفنلا ا قاست

 2705 ٍرهظ ىلع ٍفاطف ىَتّرلا ٍةرْمَع وضئاخ الإ سانلا امو

 هدري نأ عيطتسي ال هب لزني نيح كلذلو ,ناسنإلل ىمتح ردق توملا نإ لوقي وهو
 .هدرو ىلإ نوقاسيل ةداس ريغو ةداس اعيمج سانلا نإو .لازنلل بهاتم دسأ الو ليغ
 تدلل بعت نأ ديال تم فطن ءارمغ ءام نوضوخي اعيمج سانلا نأك قاقزلا نبا لاخيو

 يب ىف ةجافخ نبا لوقيو .هرارقو توما عاق ىلإ هبحاص قبس ا ,هرافظأ هيف

 ا

 .ماظعلا ةداسلا :بعاصملا مورقلا (8) ةروركفم: ناوغ :٠ قيس م :ركب 001(

 ٠١9. ص ناويدلا (*)



 و

 تاهت .:تاحولا ”كيناف ةياغف اهتابه ىلايللا | كلا تعجترا اذإ
 "'ٌباكرو ىلبلا راد ىلإ .اياطم ةليلو موي لك ىف انب بخت
 "'باقع مامجلل اهيلع موحت ديروط الإ ناسنإلا جم لهو

 كلتف ,نولفاغ اننأكو ءاهدرتست ام ناعرس ةبه انيلإ تداعأ اذإ ىلايللا نإ لوقي وهو
 ةديرطب ناسنإلا حور هبشأ امو .ءانفلا راد ىلإ ةعرسم موي لك ىف انب ودعت توملا اياطم
 ىف ايزعمو ايثار كلام نب لهس نسحلا وبأ لوقيو .هروسنو توملا نابقع اهيلع موحت ديص
 مل شما نيلدنألا .تفويبلتف تقر قنا

 هةقيرط ايوب دياب كك اس يذلا ملعلا ملغ ىضَم
 هقوقح ىدّوت ال نأ ىضق انيلع ُهقَحف ليمجلا رْبّصلا ىلإ اًعوجر

 هقورسم راوج نم انيرك .ةينها ىننإف هنع دعبلا ىف هكيرعأ

 7 ناك ّىولعلا ملاعلا ىفو ةناكماالإ هنم أنيف ناك امو

 انمامأ سيلو .تام هتالكشم للذو هتايفخ حضوأ املط ىذلا ملعلا ملع نإ لوقي وهو |
 : هل وقب ميكحلا ركذلا هيلإ اعد ىذلا ليمجلا ربصلا :ةعجوملا ةعيجفلا هذه ىلع ربصلا الإ
 ند *#نوعجار هيلإ انإو هلل انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا نيرباصلا رشبو#
 غيني ام ميظعلا ماعلا اذه ىدؤن نأ نيبو اننيب لوحيل هقوقحو ربصلا اذه ىَرُعِب كسمتلا
 9 ا :دشر نبا ذيمالت نم هقافرل لوقيو .ءاكبلاو ليوعلا نم
 هناكم الإ هنم انعم ناك لهو رايخألا نيفطصملا ةكئالملا راوج .هقوري ىذلا راوحلاب
 انو ىف كل رمز قبال وعيال هيلا :تدعض:ىدلا لعألا ماعلا ىف تناكف هحور امأ ,هدسجو
 هتفيلخو هنبا ايزعم 791 ةنسل ىفوت نيح هليلخو هيفص هللاب ىنغلا ةطانرغ ناطلس

. (8) 
 فس وب

 ايي قلخلا ىف قلخلا فو ريداقم اهنإف نيملسملا ريمأ ًءازع
 "!اهيلاوأ ل وفقت اهرخاوأ اهلك ةقيلخلل درو يعل وه
 اهنا :ةربلا .روس اذكه الإ 0 نيب امو - ايادي

 ى* ّ - ع 5 9

 ١00/7. ضايرلا راهزأ (4) .بوكرلل ةدعم اياطم :باكر .ودعت :بخت )١(

 .37 ص ىلعملا حدقلا راصتخا ()
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 اودري نأ د لجلال .اعيمج قلخلا ىلع توملا رّثق هللا نأب هللأب ىنغلا 3 ىرعي وهو

 كلذ ىو .ةيربلا ريخ هللا لوسر تام دقو ,مويلا ىلإ مدآ ذنم لوألا رخآلا عبتي .هضايح

 لثملابو ءراوس نب دمحم صخن نأ أو .ءازع هلثامعي ال ءازع كل ءازع ربكأ
 «نويهو نبا

 .ةزجوم ةملكب

 راوس نب ''ادمحم

 فرعن الو ,سلدنألا ىب رعب ةنوبشأ ىف أشنو دلو ل د

 ءارمأ ىف دئاصق ةدع مظن هنإ لوقي ماسب نبا نأ ريغ هملعتو هتأشن نع احضاو انيش

 ىلع لدي امم «ءادجتسا ال ًءافو اهم مهسلاجم رمعو ءابسكت ال اًييحت» مهيف اطاق فئاوطلا

 0 0 الا

 عورف 1 نجسو 9 ا نأ ىلإ :لابقإلاو رابدالا هعزوتو

 هباذعو رسألا اذه نم هذقنيو هيدتفي نمب ثيغتسي لظو .ةلطيلط ىبرغ ةحاتت ريل

 ىلع برغملا ىف الّس ىضاق ةرشع نب مساقلا نب ىلع هتث تا عل ل

 رسال نه ليوط ماع دعب هتيرح هيلإ تدرو ,هادتفاو هثاغأف .طيحملا
 هيلإ ريغعو «بادعلاو

 اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع رْمْغلا هلاون نم هيلع غبسأو هتياعرب هلظأف .قاقزلا

 .نيفشات نب فسويل نيبرقملا نم ىضاقلا ناكو ,حئادملا هيف جبدي رعاشلا لظو .عضوملا

 يبل يعد و

 نجي اتتنسوفاب ىذا نيد لا ضاق نيملسملا ريا ا

 هيضري ام ريغ اهيف ضْرَت مل يتلا كتيِعَر نع اًرْيَخا َتيِزوُج
5 0 2 

 ةيدفب وأ .مورلا ديدع ققرت هرو ربم ةوزغ ماع لك ىف

 هيضفت ام لكب ءاضقلا مكح اقف وم داهجلا نول داهجلا لصت

 مم

 هيدبت وأ هيفخت ام لك ىف هيك رييطبب ثا اهقازتك
- 

 ةلصف :ةفيرش نب دمحم روتكدلل ةرشع ىنب ةرسأ هرعشو هتمحرتو راوس نب دمحم ىف رظنا )١(

 ١1116. ةنس رشاعلا ددعلا .ناوطت ةلحجم نم نم نودمحملاو 2١١/١ برغملاو 8١١/57 ةريخذلا

 ] 22 .كلهت :ىدرت (؟) عجارو ١47/7 ىفاولاو "09 ىطفقلل ءارعشلا
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 سلدنألل نابسإلا دادرتسا تلجأ ىتلا ةقالزلا ةعقوم بحاص نيفشات نباب ديشي وهو

 وعديو .همدو هحورب ملسم لك هيدفي ىذلا نيدلا رصان هنإ لوقيو .نينسلا تائم ةيب رعلا
 ةبقاعتملا هتاوزغو نابسإلل تيمتسملا هداهج ىف هتيعرل لذب امع ءازجلا ريخ هيزجي نأ هللا
 مساقلا نب ىلع ىضاقلا ىفوتيو .ديمح عضاوت ىف هللا ةملكل ءالعإ .داهجلاب داهجلا الصأو
 :ةليوط ةيثرم نم هيف لوقيف .نيماعب نيفشأت نبأ دعب

 لاني ِءانعلا ىوس هنم ءىشاال لاكت لعاب كدعب شيعلا
 لام كدعب سانلل ام تاهيه مهلاماي لب ءءارقفلا ةمصعاي
 لامآلا تنام. نلف ىِدْهَج بلاط  انأ ,ىتلا ىلامآ تنك دق
 لال لالّلا كاملا الو نّسَح ايأاي كدقف دعب ٌلظ ّلظلا ال

 ةمصع هيمسيو .ءباذعو ءانعو باقعو لاكن ةرشع نبا دعب شيعلا نإ لوقي وهو
 دعي ملو .ةرشع نبا تومب تتام هلامآ نإ لوقي اك .هلاومأ نم مهيلع رثني ناك امب ءارقفلا
 ارم حبصأ لب ءابذع الالز لالزلا ءاملا دعي ملو ءامومحي حبصأ لب ادراب الظ لظلا
 .هلاون هيلع ىلاوو هاعرف .دمحأ سابعلا وبأ هنبا ءاضقلا ىف ىضاقلا فلخو .غاسي ال

 ل نع وس نا
 لعلو .ةرشع ىنب نم اناك امبرو ,نييضاق ءاثر ىف اتايبأ هل دشني امك ,سابعلا ىبأل انبا ناك
 ..ةبصخلا ةيرعشلا هتبهوم ىلع حوضوب لدي ام انمدق ايف

 1 (( ا
 نوبيهو نب

 ىهو :طيبوتملا حبلا لع ةبسرب هؤشنمو هدلوم .نويهو نب ليلجلا دبع دمحم وبأ وه
 ترهتشاو :سلدنالا ٌىقرش ناتسب اهنومسي اوناكو طسوألا نمح رلا دبع ربمألا نايئب نم
 ةطنتن ” ةيدداو: ةيملك-ةك رش اهم: ةناكو .جابيدلاو ريرحلا فانصأ نم اهيف عنصي ناك ام
 صصخملا بحاص سل دنأ ىروغل ربكأ ةديس نيا تحتنأ ىتلا ىه نوكت نأ ىفكيو
 ةمكحلا مولع ىلع ارفوتم ةيب رعلل هناقتإ عم ناكو ةرجهلل 208 ةنس ىفوتملا مكحملاو
 بتك ىف ةءارقلل هعفد ىذلا وه نوكي دقو ,هل ذملتت نوبهو نبا نأ نظلا ربكأو ,ةفسلفلاو

 نك انهن نبال تايفولا تاوفو ١8 ىشكارملل ةرخذلا هرعشو ةهتمج ريو نوبهو نبا ىف رظنا (١1

 ١//. 4ه/؟ ةديرخلاو ”١5 ص دئالقلاو ١/27



 رض

 ىلع دفي هارنو ,ءارعشلل هتياعرب قافآلا تقبط دق دابع نب دمتعملا ةرهش تناكو .ةفسلفلا

 ىلإ فلتخيو ىرمتنشلا ملعألا مزليو ,ةياعرلا هذه نم ءىشب ىظحي نأ ديري ةيليبشإ

 هلعلف ,ةفسلفلا ىلإ عوزرب - هديس نبا لثم - هيف ناكو .نوبهو نبا هب بجعيو .هتقلح

 اهب راطف دابع نب دمتعملا ىلإ هل ةديصق ملعألا مدقو .اهب همابتها بابسأ نم ناك اضيأ

 ىلإ لحري مو .هأوه ىلع هرصقف ءهرودب هب بجعأو .دمتعملاب هلصوو راع نبا هريزو

 ةيسرم ىلإ ةنس لك اهيف لحري ناك امايأ الإ هدنع لظو .هاوس فئاوطلا ءارمأ نم ريمأ

 دمتعملا نيطبارما ريمأ نيفشات قب ةسوت لزتتسا | اذإ ىتح .هلهأ اهيفأ دهعتي تي هسأر طقسم

 ,ةيفسلفلا هتاءارق ريثأتب هيف قمعلاو ركفلا ف دعو لمأتلا ةحسم ه رعش ريمتثيو ايفل

 ىف ةقيمع تالمأتب اهلهتسا ةراح ةيئرمب هاكبف 27 ةنس ىرمتنشلا ملعألا هذاتسأ ىفوتو

 :ادشنم توملاو ةايحلا
 '"'كءاقلخ هرخصو 2 لا أعم اهيدنلطو نإ ىمسجو 5

 ءاجزا اهل تكستما امل ىمْلِع اهلآم فيك للابجألا ملعت ول
 ءارهألا :تلشوب .ثولقلا ايت كف انني كاني ا لعل اانا
 ًاودألا ةحصلا قيرط ىلعو  ىنُملا بيلاسأ ىف ايانملا فْيَط

 ءاسلم تارخص انماسجأو بوذي بارس اهيف انسوفن نإ ؟ةايحلا ام لوقي وهو
 عادت نا ديال اهنا ةقيقن + تفلع. ىل لابحلا تارحتم قو ءانقلا دي اهسق نأ تبلت ل

 انيولق فلكن ملف ءانفلاو توملا ىلإ انريصم ملعن انإ لوقيو .ءاجرأ ال تكسامت امل اموي

 ىءارتت هحابشأو توملا فايطأ كلتو .؟ تاوهشلاو ءاوهألا انبلغت مو ؟ ىقشتو هب ايعت ام
 رجس ءاخضألا تت ناك لفارمألاو ءاودألا كلتو ,ىنامأ نم ققحنو لواحن اييف انل

 :هداشنإ ىف

 ءانيألا تقع دج هئاقلو هراصبإ نم ٍتوملا نبا ىلع اذام
 ءارآلا َتَّعَص و هعْبَط ىف تياث“ -ىفااق» .ناتفلا ركني -
 ءايحألا - ٌركشت ول - انتاومأ امنإو حيحصلل ىكيي 5
 ًءاملاو ىّرثلا اهب لقتسا ثيح ىلإ ثتطقس ةّلْعش الإ سقتلا ام

 .ءاسلم ةعضم : ءاقلخ 0
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 ىلا ئىل 0 َ ن

 ءانعو ةقشم صالخلا نمو تدب امك دوعت تصلخ اذإ ىتح

 اذانو ؟هيبأل ىاع نبا وهأ ؟ هئاقل نم عزفي اذالف توملا نبا ناسنإلا نإ لوقي وهو
 الش ارك وطعم هلا اوفرعل ءايحألا فصنأ ولو ؟هنايك ىف تباث وه امل ناسنإلا ركنتي

 اوبل نم ىلع نوكبي نذإ ميفو .مه ءاكبلاب نوقيلخلا مه مهنأكو ,توملا ىلع مهب ىفشي

 سئفنلا امو .مهيلع ءاكبلاب نو ريدجلا نويقيقحلا تاومألا مهنإ ؟ مهيف مهيف و نكتسملا توملا ءادن

 ىرخأ ةرابعب وأ دسجلا ىلإ ىولعلا ملاعلا نم - انيس نبا لوقي امك - تطبه ةلعش الإ
 هيف صالخ برو .ليوطلا رسألا اذه نم ا صالخ الإ توملا امو ا بارتلا لإ
 لكلا نأو ءاقب ايندلا ىف سيل نأب لوقي ءازعلا اذه دعب نوبهو نبأ ىصمو . .ءانعو ةقشم

 سلدنألا ءارعش نم ىحب وهو ءاعئار انيبأت هذاتسأ ىرمتنشلا ملعألا انيؤم «ءانف ىلإ

 .نيعدبملا
 وج

 لودلا ءاثر (ب)

 دجن ذإ .ىلهاجلا رصعلا ذنم ىبرعلا رعشلا ىف ميدق لودلا ءاثر نم نوللا اذه
 قدروا روصق نم اوداش امو مهتراضحو ةريحلا ىف 02 لآ ةلود ىثاري رفعي نب دوسألا
 .هلك كلذ لازف .هفار ميعنو تباث كلم لَظ ف نوشيعي اوناك ثيح تادعر نيدسلاو

 دبا عاقل اهاك ةيومألا ”ةلوذلا لع: نويسابقلا .ىطق' .نيميوب ا زئادتع:ايلاب :مبضاو
 هلالطأ راز نيح ىرسك ناويإ ىف ىرثحبلا ةينيسو .اليوط ىكملا ىلا سابعلا

 ىف ىكبو ءاعيدب افصو هفصوف ءريواصت نم هناطيح ىلع امو هشوقن هبل تبلخ ذإ ةروهشم
 تيرا سوت, نبل دن ألا اوقف 3 نيحو .ىراضحلا اهدحيو سرفلا ةلود هفصو فيعاضت
 فئاوطلا ءارمأ نم سلدنألا ذقني نأ ابجاو هيلع نأب ةروهشملا ةقالزلا ةعقوم دعب نيفشات
 ءازإ مهتايلوئسم نيسانتم فصقلاو وهللا ىلإ مهتايح ىف نيضفملا نيبراحتملا نيداعتملا اهب
  عيطتست ىتح .دحاو ءاول تحت سلدنألا عمتجت نأ بجي هنأب اعنتقم مهابل لامشلا ىراصن
 افنع لقت ال عقاوم ىف مهتاراغ لابو مهقيذت ىتح لب .لاهشلا ىراصن مامأ دومصلا اهندم
 ءالؤه مكح ىلع ءاضقلا نم دب ال هنأ هتريصب ذفانب ىأر ذئنيح .ةقالزلا ةعقوم نع
 دابع نب دمتعملاب مث ةطانرغب شيجلا أدبو 68 ةنس اهيلإ قاقزلا ربعو سلدنألاب ءارمألا
 ترق تايغا لإ نيفشات نبا ءاقنو .ملستساو .هتمواقم هنغت مو اليلق مواقف ,ةيليبشإ ريمأ
 ىلوتساو .لتقو نيطبارملا مواقو ,نومأملا هنبا اهيلعو هعبتت ةبطرق تناكو شكارم
 " ىقل نأ دعب ىضارلا ديزي دي نم ةدنر ةعلق ىلع اولوتسا امك ,ةنيدملا ىلع نوطبيارملا



 مساس

 ةطسقرس ادع ام سلدنألا ندم ةيقب ىلع نوطبارملا ىلوتساو :نومالا هيخأ) رغب

 ىراصن نم مهيرواجي نولزاني نيدلا لساوبلا اهئارمأل كرت نأ نيفشات نبا ىأر دِإ

 هتنيدم ميلست رفظملا نب رمع لكوتملا سويلطب ريمأ ىبأو .مهب نرلكيو لامشلا

 لثم ناكو هلا نادلوو وه اهنود نم لتقف رئاودلا هيلع ترادو مهبراحو ,نيطبارملل

 داصقلل ةبعك ىلإ سويلطبو ةيليبشإ : اهيتنيدم الاحأو ءارعاش ابتاك ابيدأ دابع نب دمتعملا
 نم دحأ دنع عمتجي م ام ءارعشلا نم امهدنع عمتجاف ءامطامآل ةلبقو ءارعشلاو ءابدألا نم

 بتكو ءدادقب هش رلاو بلحم قة ةلودلا تتش ةركش'اذاغا كلذبو ءفئاوطلا ءأ رم

 نا. ىرسو.,ةنابللا نبا ةلش هاك رعاك مهأو .هتلود ىكبف ,نينس عضب شيعي نأ دمتعملل

 ,سويلطبب هتلود لكوتملا رعاش نودبع نبا نحب لثملابو .ةملكب اهنم الك صخن

 .ةزجوم ةملكب امهلثم هصخنسو

 دابع نب ''ادمتعملا

 ىعشللا نديم حب تاعتلا ةلالس نم: ةيليشإ نما داع دضتفما ني دمع نيكل وف

 ناكو ءفرتلاو ةنيزلاو ةيلحلا ىف أشنو 21١ ةنس دضتعملا هب قْزَر ةيلهاجلا ىف ةريحلا ريمأ
 ءاملعو ءاهقف نم نيملعملا هل رضحي نأو هتيب ركب ىنعي نأ ايعيبط ناكف ءافقثم ابيدأ دضتعملا

 لازي ال وهو هوبأ ىأرو .ةيرعشلا هتكلم تحتفتو ٌّبشو ءءاكذو ةنطف هيف تناكو ةيب رعلاب
 لزنو ,هعبتت تناكو سلدنألل ىبرغلا بونجلا ىف بلش مكحب هيلإ دهعي نأ هبابش ريكاوب ىف
 رامع نبا اعيرس هيلع فرعتو ءبيجارشلا رصقب ىممسملا ةرامإلا رصقب اهيف دمتعملا
 ىلإ تمارتو .عامسلاو نوجملاو رمخلاب هارغأو هاوغأف .نوحم هيفو هلثم اباش ناكو ,ىبلشلا

 لغ هيون نهار: «ةيليغلا لا هرمغ. نم ىيرشملا وعت ,ق. ةاعدكماف هوو تان هيأ

 ةيليمشا لها نم كّيَمَرل ةالوم داتعا ىمست ةاتف ىلع اعيرس فّرعت نأ فداصتو .مكحلا

 ءاهبب نرتقاف ٠ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع ةيرعشلا اهتهادبو اهامجب هتوهتساف

 باق كن اعيا ل تيساوأ عاطتسا دق هوبأ ناكو .هراعشأ نم ريثك اهيف هلو .هئانبأ مأ ىهو
 نق رشلا لاخلا ى ةنمرتوقراط ليج قاقو لع ةققارلا ارضا ةريزجلا ةنيدم ىلع

 سيداب دي نم 404 ةنس ةقلام ىلع ءاليتسالا ىلإ حمطو ءاهيبرغ ىف ةجابو ةلبلو ةيليبشإل

 نايبلاو ١ ا/ مالعألا لامعأو اهدعب 5 ١٠١/1 ةنامشأو هتمج رتو دابع نب دمتعملا ىف رظنا (١1

 ناكلخ نباو ١87/7 ىفاولاو 507/7 برغملا ةلخلاو 2+ :دئالقلاو اهدعب امو 417/١: «ةريخذلا

 ةرهاقلاب هرشن هناويدو .اهدعب امام 0 ؟0/؟ ىناهيصألا دامعلل ةديرخلاو 07/7 ءاريسلا
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 اهيلع ىلوتساف دمتعملا ةدايقب اشيج اهيلإ لسرأو .ةطانرغ ريمأ ىجاهنصلا ىريزلا
 هشيج تتشتو هتغاب اشيج هيلإ سيداب لسرأو .هرمخو هول ىلإ ىضفأف كلذ هّرغو ءاعيرس
 هءاجو .مكحلا مامزب دمتعملا كسمأف 21١ ةنس دضتعملا ىفوتو .اروحدم ةيليبشإ ىلإ داعو
 عم رثكي ذخأو .همكحل ىلاتلا ماعلا ىف ةبطرق ىلع ءاليتسالا عاطتساو هرز وتساف رابع نبا
 عمتجاف ءارعشلا ىلع قادغإلا نم رثكي ذخأ امك .هيلايلو سنألا سلاجم نم رامع نبا
 رواغي ناك ادنيبو ءميتم عاش ربل ةدجولاب ةريخذلا ىف ماسب نبأ ىنع نوريثك مهنم هبابب
 هاتف كلم نساسلا سثوفلا - ةاك فيرد ءاثبأ نييلسملا كئاوطلا دا رمأ نم,ةناريج
 طغض ناكو .هتاكلتمم ضعب هبلسي ن أ سنوفلا لواحو :ماغ لك ارعاص رجا هيلأ ىدؤيو

 ةطانرغ ريمأ ىلعو برغلا ىف سويلطب بحاص لكوتملا ىلع اضيأ دتشي ىراصنلا
 رتمآ نيفشات نب فسوي ءاغدتسا ىلغ:- ءاهقفلا عم - مهرمأ عمجأف ءنيقلب نب هللا دبع

 داعو .هدالب ىلإ فسوي داعو .ةقالزلا ىف رزؤملا رصنلا هعم مط بتكو مهابلو ,نيطبارملا

 ةافتساف :تاذللا ىف سافتالاو:فضقلاو وهللا ىلإ :كئناوطلا جارمأ قم: ةزيغو دستعملا
 ءارمألا ءالؤه مكح نم سلدنألا صلخي ىك ةيناث نيفشات نباب سلدنألا لهأو ءاهقفلا
 ربعو .نوجملاو رمخلا ىف اهتابيط نم هنوفزنتسي ام عم ةقّزِم مهنم لك دي ىف اهوقّزم نيذلا
 نم بلطو مالستسالا ىبأف دمتعملا امأ ,ةطانرغ ريمأ اعيرس ملستساو .قاقزلا فسوي
 اًمْرُج كلذ ناكو .نيطبارملاو نيفشات نبا دض ةدجنلا ةقالزلا ىف موزهملا سداسلا سنوفلأ
 هتمواقم هعفنت لو مواقو .هنطوم ىف اريمأ لظي نأ هدعب هل قحي ال اريبك اًطخو اعيظف

 لا ةيليتكا نم: ننشلاب اواتنف خوال ىلإ هلهأ عم هيفنب نيفشات نبا وأ د
 عم اهب لظو 0 ا

 دعب ةرجهلل 28/8 ةنس ىفوت نأ ثبلي مو ,ةيكيمرلا داتعأ هتجوز تيفوت اهيفو ةتاريمأ

 ناك امو هتلودو هترامإ ىكبي نأ هلثم رعاشل ىعيبطو .هافنم ىف اهاضق تاونس عبرأ وحن

 نودغي ءارعشلاو ,سلدنألا ىف ناذآلا ءلم همساو ,ةهفرم ةايحو ةهبأو ناطلسو زع نم هيف
 .ةلهنم ةقدغ بحس اهنأك اياطع مهيلع غبسي وهو .مهحادمأ نم دئارفب نوحوريو هيلع
 لظيو ىكبيو ,سؤبلاو سأيلا ىلع هنم ظقيتساو الح ناك هنأكو «لازو ىمحا كلذ لكو
 :ادشنم ءاراردم عدلا فرذيو ىكبي
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 ا

 رويط نرت : وأ نايق ىنغت العلا ةثروم , نوتتيزلا هي

 رييشتوب انوع ايرتلا ريش :اكلا.ةداع قيدلا ىماّسلا اهرهازب

 هنايكبيل هترامإ شرعو هتباطخ ربنم نإو برغملا ىف ايفنم اريسأو ابيرغ حبصأ دقل

 ةليل معمم نأ نكمي له لءاستيو ءريزغ 00 رطاقتيو .حامرلاو فويسلا هتعاجش ىكبتو

  تاينغملا نايقلاو العلاو زعلاو نوتيزلا ةدلب ةيليبشإب ضايرو نيتاسب نم هيف ناك امب

 ىف قنأت امم امهريغو ايرثلاو رهازلا :هروصق لوح تاحداصلا رويطلاو تاليمجلا
 ىف ّسعاتم ىلإ ةيليبششإ ىف دمتعملا اهب معن ىتلا جهابملا هذه لك تلوحت دقل .هئاينب
 :ناتم ام هي نكعوا ركوب اهفانأو اهننفب حونت ةيرمق ىأرف ةتاقثنلا دن ةناسو «تانغأ

 :لاقف اهفيلأ ىكبت اهنأكو
 رت م 2

 كو امهمض ْنيِفلِإ تأر نأ 34

 ري كيناو م قرت مل تكب

 ةَرْخَص تقلا أ ؟ ىكبأ ال َىل امف

 ةذقف ريغ اهجشي ل اذحاو تكب

 تحابو تحانو

 ٌرهَدلا اهفلإ ىلع ينخأ دقو ٌءاسَم

 رطقلا يعج امهم رطقلا اهنع رَصقُب
 حوبي افرع. :تقطتا انو
 رهن اهب ىرَجَي ضرألا ىف ةرخص مكو
 تك مهدذيدع فالأل ئكباو

 رس هب

 هيكبت ىهف ءاهفلإ تدقف ىه امنيب ءركو ىف نيفلإ تأر نيح تكب ةيرمقلا نإ لوقي وهو
 لوقيو .لاسو ىمه اهم رطقلا اجشلاو نزحلا ىف هّريبعت غلبي ال اهنوفج ىف قرقرتم عمدب
 هسفن بطاخيو .هتدقف ىذلا اهفلإ ىلع اهنزح رس نيفدلا اهرس نم اهحارأ اهحاون امنأك
 راهنألا - هب ىرجتو - هنم ققشتت رخصلاف كلذ عمو ؟ةرخص انأ له ؟ ىكبأ ال اذامل

 نالخو قالا نكنأ نأ ني. فرعو يدقق هيدا واافادت ادحاو تك دقلو(ةروزكل | داعلاو

 هلثم ناك ول ىنمتيو ,هقوش كرحيو هدجو جيهيف اطق برس هب رميو .دعلا مهئطخي نيذلا

 :ادشنم هل وعدبو :ءاش 5 قلطني أرح

 لّظلاو ٌءاملا اهناخ اهخارف ىف اطقلا هللا َمَصَع الأ

 ءانعب الو ةبغسمب الو أمظب باصت الف اهخارف ىف هللا اهمصعي نأ ةاطق لكل وعدي وهف

 . هكلم هدقفل هتعول روصت ةريثك ىرخأ راعشأ دمتعمللو .تانبو نينب نم هدالوأ بيصأ اك

 ظ .هدبك تادلف ىلع هداؤف ةقرحو

 ىخارف نإف
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 ("!ةنايللا نبا

 كنج «طينوتلا رعلا نحاشناو نم قاذلا محلل سمع نيءسخ نكي روبأ رق
 تتاكو همأ ىلإ وست وشو .ءارغشلاو:تاتكلاو ءالعلاب ةثيلم تناك عقلا ةيسلدنالا قدملا

 هب تينعو ءاهيلإ اهدالوأ بسنو .اهيلع همسا بلغ ىتح ,نبللا عيبب لغتشت ,قدص ةأرما
 ءارمأ ىلع ددرتف ,5 ةيرعشلا هتكلم تحتفتو ةيب رعلا بادألا فقثف ,هتيب ركبو

 مهرثكأ ناك ذإ .دابع نب دمتعملا دنع اريخأ رقتساو .هرعشب اوبجعأ مهلكو .فئاوطلا
 رادو: البلا ىف لقتتي ةدعب ككاو ةتراما' نع نقشات نبا هلوتما قع هدنع لظو ءالاوت
 لدتو «رهزلا طيقلو رردلا طيقس» هباتك فلأو .سلدنألا ىلإ داعو .هافنم ىف تامغأب

 سلدنألا ىبونجب د.رملا ىف ةي.وضاخو .ءارعشلا رابخأ ىف ناك هنأ هنع ديعس نبا 0

 ىف دمتعملا ةرايز ىلإ داع له ىردن الو 581 ةنس - رابألا نبا لوقي اك - طسوتملا ىلع
 نب. رشم ةلودلا رضا فكل ارنوب :اراغداثرب هاكر قوت اك هنأ نيك ةفيدل وأ تانغا
 ةلودلا رضان' :ءادهأ :ةدنع ام. ريخ ةيحاص ىدهأ انتم الك نأ ودييو .:ةقرويه نابلس
 هتياعر ىف شيعي ةنابللا نبا لازامو ,ةعيدبلا حئادملاو راعشألا ةنابللا نبا ءاَدَغاو لاومألا

 نب دمتعملل ءافولا ىف اعئار الثم ةنابللا نبا برضو .0٠6ا/ ةنس ةريزجلا ىف ىفوت ىتح

 ىلع اهحتتفي وهو .ةيلاد كلذ نم هلاق ام عورأ نمو ءاراركتو ارارم هتلود ىكب دقف .دابع
 :ةلكاشلا هذه
 ىداغ حئار -- ءافسلا نكت

 اهدعاوق تدئه ىتلا لابجلا 7

 رع تايتاتلا اهحلشو هند
 اوملخ د ساّبعلا ونبف مايسلا] 0

 ا هايركملا تع رفقأ ماس

 2 1 ب 0 ةبوتيداو لامؤام ايو

 ةريخذلا هرعشو هتمجرتو ةنابللا نبا ىف رظنا )١(
 بحعمل : و 0/7 برغملاو 310 دئالقلاو 7/9

 ةلمكتلاو ٠١7/7 ةديرخلاو ١,78 برطملاو 4

 تايفولاب قاولاو 77/4 تاوفلاو 01١ مقر
 .517 مقر سمتلملا ةيغبو

 .ةداسلا :ليلاهبلا .بهاذ عجار :ىداغ حئار )١(

 "رابع ءانبأ نم ليلاهبلا ىلع
 واقرأ تاذ مهدت ضرألا تتابكو
 ا"اداسآواهيف مهنم ٍدواسأ
 )0( - لعن تلخ نو

 دازلا ف عسجلاو كلَ مص يف

 "”ىداولاب ْعْرْرلا فَجو نيطقلا فخ

 :لابج « دانوأ (90)

 :ةسيرعلا .ريبكلا ىعفألا :دوسأ عمج دواسأ (؟)

 .داسآلاو دسألا ليغ

 .ةيليبشإ : صمح (0)
 .ناكسلا لحر :نيطقلا فخ (5)

 دادح ضرأ ٍصمح
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 نسلدنالا تناك قيذلا: دابغ قب نم: ةداسلا لع اهبحتس نكت ءايسا نإ لوقي وهو

 ىلع ثراوكلا اهتمحتقا ةباغل ةيليبشإب مهروصق نإو لابجلاب ضرألا وسرت | مهب وسرت
 ةوسأ مه نأب ةيليبشإ لهأو هسفن ةنابللا نبا ىرعيو .ةماس ةمخض تايحو ةسرتفم دسأ

 نولزني اوناك نم ىلإ تفتليو .نييسابعلا ءافلخلا نم مهلبق اوعلخ نمب دابع لآ علخ ىف
 .هباوبأ تقلغأ دوجلاو مركلا تيب نإ مهل لوقيف ,ةفايضلاو ىّرقلا نيبلاط هئابآو دمتعملاب
 كا ثوان اوناك نمل لوقيو ءاياقب كانه تناك نإ دازلا اياقب |وعمجاو ليحرلل اودعتساف

 دمتفملا كهشتم روضنو .اعرمم ايصخ ناك ىذلا ىداولاي عرزلا ٌفجو ناكسلا لحر مهالظ

 ةجنط ىلإ نيهجتم ريبكلاا ةيليبشإ رهن ىف نفسلا بوكرل مهروصق نم اوطبه دقو ,هلهأو
 : لوقي رعد اهلهأ عمجت دقو

 ٍداحلأاب ٍتاومأك تآشنملا ىف مُهَتوك رهثلا ةادغ الإ تيسن
 ("!دابزأ قوف تايفاط ؤلؤل. نم |و ربتعاو نيربعلا اوألم دق سانلاو

 ا 1 0 هجوأ ترد ظ ةردخم رست ملف عانقلا طح

 ةحراص لك تَحضف عادلا َناح
 اهبحَسي رتل يتلا تراب
 دق عمد نم ءاملا ىف لاس مك

 ىداف ل ٍةادفم نم حواصو

 اهب ودحي لإ اهنأك

 "ادابكأ تاعطق نم عئاطقلا كلت

 اهتولزت رباقم اتاكو:نفسلا ق:هلآو دمتعملا ليخر نأ نلف تيس انهم قنا لوفي

 "9 قوف ءامل 2 ل نم ا كلتل نيبجعتم نيئطاشلا اوألم دق سانلاو

 ءاوتلاو 0 0 نفسلا تراسو ل مه م وحلا ديلا ج جضو 0

 د نم ريبكلا ىداولا ءام ىف لاس مكو .ءارحصلا ىف ةرئاسلا لبإلا ءادحلا بحصي اك

 ىف دمتعملا ىلع ةنابللا نبا دفوو .ةليوط ةيثرملاو .دابكأ تاذلف نم نفسلا كلت تلمح مكو

 دادو عاطقنا هيلإ عطقناو ءءادجتسا ةدافو ال ءافو ةدافو - ماسب نبا لوقي امك - تاعغأ

 الم كلذبو .ءاطعلل هب هحدم امم نسحأب ءافولل هحدم هنإ لوقيو .دافرتسا عاطقنا ال

 هيلع ادع ومد. لش اكو ستتم لع. انطع د مويلا ىلإ - ناكم لك ىف برعلا بولق

 .نفسلا :تآشنملا لثم عئاطقلا (") .نيئطاشلا :نيربعلا )١(
 :ظيبلا وأ ردغلا :ةيزالن ةديسلا + ةردخملا “3



2 

 ءارمألا نم هناريجل هتبراحمو لاهشلا ىف ىنارصنلا كلملل ةيزجلا هئادأ نم همكح تائيس
 مث نوراق نئازخ كلمي هنأك هتاذلمو هنوحم ىلع ءاخسب لاومألا هقافنإو هنيد ءانبأ نيملسملا
 ,ةدحولا ديلا عباصأ ىلع دعت تاونس ذنم ةقالزلا لطب نيفشات نبا نم ةركأب ةقفوم
 عاطتسا تائيسلا هذه لك .نيملسملاو مالسإلا ودع سداسلا سنوفلأب هدض دجنتسا ذإ
 نبا 7 كر .هتلود ىلع 0 هعجفتو هليوعب دمتعمل ني اهو رعي أ ةنابللا نب

 نم ا كلما 5 نبا مهيلع رادأ سلدتألا ل نم ةعبرأ دنا وهو نا

 «زارطلا راد» هباتك ىف نييسلدنألا تاحشوم

 (١ ةنأأ
 نوديع نب

 ىبرغ ةرماه نم هى رمألا ىرهفلا ودرع نب. فينع نيب ديجلا ديع دعني رباارع

 68 ةنس ' ىفوتملا جارس نب كلملا . ديعو. 21971 ةنس ىفوتملا يلا ملعأل

 ثا لاوكشب نبال ةلصلا ىفو .694 ةنس ىفوتملا ىسويلطبلا 5007 , مصاع ركب أو

 ةيرعشلا هتكلم تظقيتساو .هنع اوذخأ سانلا نأو ثيدحلا ىناعمو رثألاو ربخلاب املاع ناك
 ةعاجش عم ارعاش ابتاك ناكو سويلطب ريمأ رفظملا نب رمع لكوتملا حدمف ,ةركبم
 ةرباي ندم لمشت هترامإ تناكو ,رعشلاو بدألا لهأل أدالم هيبأ لثم ناكو ؛ةيسو رفو

 ,هترامإ 1 ءىشانلا باشلا رعاشلاب لكوتملا نكعاو .طيحملا نا هوو ني رانشو

 لكوتملا نيبو هنيب ناك امل الوبق هيدل دجحي مو .هحدمو دمتعملا ىلع رعاشلا دوفوب احافتو

 هلخاد ام ميركلا هقلخ فرعيو هفرعي ناك ولو .هيلع انّيَع هلسرأ هنأ نظ اهرف .هتدلب ريمأ

 .فئاوطلا "ل نم دحأ ىلع كلذ دعب دفي ملف .هندل نم رعاشلا داعو .نظلا اذه

 غبسأو ,هترامإ ندل هتازايو ىف هل اًقيفرو اسيلج هذخا دإ :هتدوعو هلاؤتن لكوتملا هقرغتساو
 :بضاغ اذإ ىتح هيلع هرعش رصقيو هحيدمب جهلي هتلعج ,ةيفاض الطلح دولا نم هيلع .

 هروهشم ةيئارب هتلود ىثرو هأثر سابعلاو لضفلا : هأنباو وه لتقو مهلتاقو ,نيطبا رملا

 تام اعناكو .:ريمأ ىلإ ةمدقي نل نأ هرعش ىف كلذ دعب نلعي هارنو .ليلق امع ا ضرعنس

 ىشكارملل بجعملاو ١8١ ص برطملاو 0 هرعشو هتمجرتو نودبع نبا ىف رظنا )١(
 تاوفلاو 77207 75315 ,778 ١78. ١58١.,. ص 7172/١ برغملاو ١46 دئالقلاو 578/57 ةريخذلا

 .(سرهفلا رظنا) ةفلتخم عضاوم ىف حفنلاو 5 : ةلمكتلاو 487١ مقر ةلصلاو ”٠١/7 ةديرخلاو
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 ناك هنإ بجعملا بحاص لوقيو .حيدملا مهعم تامو لكوتملا صخش ىف اعيمج ءارمألا

 نب ريس ريمألل كلذ دعب بتك هنإ لوقي مث سويلطب ريمأ لكوتملل بتكي

 هل ركذيو .ةليوط ةدم اهنم دمتعملا لازنتسا دعب ةيليبشإ ىلو ىذلا نيفشات نب ركب ىبأ
 لوقو نو ناقش ةنيدي قب نقشات نب قيوم ثاطب |ملا ناطللسولا هلع بك ةلاشر
 هنا حيحصلاو ىردي ال هنبالوأ نيفشات نب فسويل بتك نودبع خيا :نإ .يشكارما

 م: رخآ عضوم ىف ىشكارملا لوق كلذ دكؤيو ءركب ىبأ نب ريس دعب ىلع هنبال بتك انإ

 باتكلا نايعأ ىعدتسي هترامإ لوأ نم نيفشات نب فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ لزي
 مث «كلل عمتجي مل ام مهنم هل عمتجا ىتح كلذ ىلإ هتيانع (فرصو: نيل دتالا ةريادب قف

 نا هدي اتاك" لظافتا ئديبو .نودبع نب ديجملا دبع دمحم ابأ مهنيب نم ركذيو مهددعي

 اهيف ىفوتف ءاهب هل نم ةرايزل ا ىلإ فرصنا هنإ ةلصلا بحاص لوقي ذإ هتايح رخآ

 .هراعشأب هل اومجرت نم لكو ناقاخ نب حتفلاو ماسب نبا ديشيو .ةرجهلل 015 ةنس
 لعج امم ةعشاو ةرهش تلان دقو سويلطبب لكوتملا ةلود اهيف ىئر ىلا هتيئارب ةصاخو

 ىبلشلا هللا دبع نب كلملا دبع اهحرشب ىنعو .هتمجرت ىف اهنودشني هل اومحرت نمم نيريثك

 2 تعبط مث ىزود اهحرش م اهرشنو .اهحرشف ىرجملا عباسلا نرقلا ءابدأ نم

 اهماكحو ممألا ءاظع نم اورثدناو اوتام نمب ةربعلا قوسي اهيف وهو ,ةرهاقلاب حرشلا

 اهيف ىفتقا» : ماسب نبا لوقي .ةحراجلا اهرويطو ةكتافلا اهتاناويحو ةرباغلا اهودو رابكلا

 ةزعألا كولملاب ءاثرلاو نيبأتلا ىف لاثمألا مهيرض نم ءامدقلا لوحف رثأ دمحم وبأ

 .نابقعلاو روسنلابو ضايغلا ىف ''!ةرداخلا دوسألاو لابجلا لّلق ىف ةعنتمملا لوعولابو
 :هلوقب .اهلهتسي وهو '''.«رابعألا لوط ىف تاّيحلاو

 ظ ٍرَوصلاو حابشألا ىلع اكبلاامف 2 رتألاب نّيملا دعب ْعَجفَي رْهَدلا

 "'رفظلاو ِثْيّللا بان نيب ٍةمْوَن نع - ةظعوم ٌكولآ ال- كاهنأ كاهنأ

 1 هناا ىلابيللا , ف انترفم تلا لاسم ىلايتل ام

 .كظعو ىف رصقأ ال :ةظعوم كولآ ال (" 2 ؛ةضيغ عمج ضايغلا .ةنكاسلا :ةرداخلا )١(

 !.رهدلا ثادحأ :ريغلا .حفصو زواجت :لاقأ (4) ظ 2 .ةمجألا

 ْ 0 .ىعفألا :ميألا (0) 618/١. ةريخذلا عجار (؟)



 كدا

 «نيؤسحما ءاوو امو. نسوميسملا لخ دعها وف لضرب [نادةناو: هلا نع ةدصتي وهو

 ى رصقأ ال ىننإ لوقيو .اروصو احابشأ الإ اوسيل مهو .نوتومي نم ىلع نزحلا ميفف

 نأ هللا وعديو .هرفظو هبان كيف بشنأ دق وهو .رهدلا ىلإ ةمانتسالا نع كيبهنو كظعو

 اهيف ىقبت الو اهكهنت ىتح ثادحألا اهيلع طلسي نأو ىلايللا تارثع نم انذقنيو انليقي
 غيزي ام اهنمو .هأرن ام اهنم ,.حارجب 0

 نم انعيسلت  نكل' لب هب: انعدخت كلف - تاهيهو تءىشب ترس.نإ اهناو.:رضبلا نغ
 .ةتيمملا ةماسلا ةعسللا هفطاق هيو علا يدلل ىعفالاك ,ةيضاقلا ةعسللا هلالخ
 :ادشنم ةميظعلا لودلا نم مايألاو ىلايللا مهتدابأ نم ركذب ةظعلا ىف ذخأيو

 ٍربَخ نم ىلا دلو اهنم قب مل اهتمدخ ٍرضنلاب َتيِلَو لود: ى
 3 اذ كالمألا ىلع اًبضَع ناكو هلتاق برغ تلفو اراَدب نورك

 ا نع نانوي ىنبل حَدَت ملو تبهو ام ناساعب ىنب نم .تعجرتساو

 1 ررملا ضقان اهنم ممهرجو داع ىلع دداعو ا اهتخأ تعبتاو

 3 كنب مهنم ححئار ىقتلا امف ةيصاق لك ىف ام ناموا

 نم اهب توهف تداع مث ,ةعفرلاو رفظلا اهل ىلايللا تحاتأ ةريثك لود :لوقي وهو
 ناكو دم تده: نأ تبلت“ لو:«قوتقملا نيتكسالا ةلتقفا:نرفلا كلم ارادب توه ,قلاح
 لك نيرا فرع نايل نب نيم را درر يلع هيل اهنا نط ان انف

 ائيش اونوكي مل نأك رثأ نم ردنكسإلا بعش نيينانويلل عدت ملو ,دحجيو زع نم مهتبهو ام
 داع ىلع رهدلا ّركو ,ةمايلا ىف سيدج اهتخأو مسط قليبقب تعنص لثملابو .اروكذم

 مو ضرألا ىف اهلهأ قرفتف .قزمم لك أبس ىلايللا تقزمو ءاوح امهاحم ىتح هتابكن مهرجو

 نم ىلايللا مهتكلهأ نمع ثيدحلا ىف نودبع نبا ىضميو .ركبم داغب حئار مهنم قتلي
 ىلهاجلا رصعلا ىف ثادحألا نم ريثك ىلإ مهعم اريشم مالسإلاو ةيلهاجلا ىف برعلا مظاعأ
 فيكو هتفاقث عاستا ىلع حوضوب لدي امم ىسابعلاو ىومألا نيرصعلاو مالسإلا ردصو

 ٠ سويلط ءارمأ رفظملا ىنب هَءابآو رمع لكوتملا بطاخي مث .نفو رعش ىلإ خيراتلا لوحتي

 ٍرفَس ىلع اهنم ىَرّولاو الحارم تحرب ام مايألاو دطلا
 هللا ليتل ا ليل هل ل د

: © 

: 

 .عجار : حئار دض باهذلا ىف ركبم :ركتبم (') .قئورودن رف : رثأ .عطاقلا فيسلا :بضعلا 030(

 : .رهدلا :ررملا ضقان .ةوقلا :ةرم عمج ررملا )3(



 م

 ”رصحلا نا اهيدبو هيلا نو نا ةنعاال را : هاا 3
 ٍرَمَع ىلع ايندلاو نيّدلا ةرسحاو املس ول سأبلا َمْيَوو حامسلا َحْيَو

 ىه كلت ءاظعلاو لودلا نم ىلايللا هتدابأ ام مط ددع نأ دعب رفظملا ىنبل لوقي وهو
 :لوقيو .ءانفلاو توملا ملاع ىلإ ةلحار لفاوقب اهيف سانلا هبشا امو ,ءلحارم مايالا

 مهيكبيو .ىلايللا نم ةسعت ةليل هلثم تلمح الو مكتلود هيف تلاز ىذلا مويلل ادعبو اقحس

 رسخمبو داتا حامسلل عجوتيو «,ةرتابلا اهفويسو ةيداعلا اهليخو سويلطب شرعل

 .هترامإ ةهباو هدجم نم ايندلا ترسخو ءادعألل لكوتملا داهج نم نيدلا رسخ ام ىلع

 دا نك تير نودي ةماعي يرقلا رعشلا لو سلانألا سقلا دا رق نم دقت ةيقرماو
 يبس دنالا دا عقلا .ةاذفا نم. نودع

ُ 

 دهزلا ءارعش (أ)

 ,نيريثك داهز ءاسأ قلأتت لكك لوسرلا رصع ذنمو فينحلا نيدلا رهوج نم دهزلا

 ' مهلصو عم ,ةرخآلا عاتم نم هللا دنع ام هيلع نيرثؤم ءايندلا ةايحلا عاتم ىف اودهز

 - خيراتلا رم ىلع - اناقلتو .عمتجملا ىلع ةلاع اوشيعي ال ىتح .بسكلاو لمعلاب مهدهز

 ظعاوم ىلإ - مهتنسلأ ىلع - مهدهز لاحتسا مهنم نوريثكو .داهزلا ءالؤه نم فئاوط
 ثيدحلاو هقفلاو ريسفتلا ءالع نم نوريثك ةدهازلا مهراعشأ ىف مهكر شو .ةريثك راعشأو

 مهريصم ىلإ تاتافتلا مهنم تناح املاط نيذلا ءارعشلا نع الضف .ةيب رعلا ءالعو ىوبنلا

 رعشلا ضارغأ نم اريبك اضرغ دهزلا حبصأ هلك كلذ لجأ نمو .توملا نم مهرظتني امو

 عيطتسن نلو ,سلدنألا ىف ةريثك لويس هنم اناقلتو ءبرع دلب لك ىفو رصع لك ىف ىبرعلا
  «اورصق نيذلا نييقيقحلا داهزلا ةنسلأ ىلع ءاج ام ةصاخو اريسي ائيش الإ ابنم ضرعن نأ

 .داهزلا ءالؤه نم هركذن نم لوأو .ةدابعلاو كسنلا ىلع - اهنم اريبك ارطش وأ - مهتايح

 .رصانلا نمحر لا دبع دهعل ١45 ةنس ىفوتملا ىبطرقلا ىسابعلا نمحر لا دبع '''بهو وبأ

 برغملا هرعشو هتمجرتو بهو ىبأ ىف رظنا ١) هنعط :دي ري .ردصلا ىلعأ :ةرغث عمج :رغثلا ١1)

 .؟11 71/8 خفنلاو 8١ص ةلمكتلاو 1 .ءادعألا رودص ةنسألاب
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 ناك هنأ ديعس نبا ركذيو .عرولاو دهزلا ىف نيرقلا عطقنم ناك :لاوكشب نبا لوقيو
 : هرعش نمو .هتبكر ىلع ههجو اركفم هرهد رثكا ناكو ءادحأ - سلاجي الو - ملكي ال

 الاح سانلا نسحَأ - تلمأت نإ ىناّرت دق ىتلا - ىتلاح ىف انأ
 اة داما نم نس ٍضرأ دا رد قف تلقا هتيح قلته
 الام ل رت هلو ريغ نم ] اهيلع قاخأ ا نيل ٍسيل

 الامشلا - ُتبلقنا اذإ - ىننأ مث  ىداسو نيميلا ٌدعاسلا رفحا

 هدسج رتسي ىذلا بوثلا ريغ ابوث الو اليل هيف مانيو دربلا هيقي الزنم كلمي ال وهو
 ريغم نم هيلع فاخي ائيش كلمي ال هنأل سانلا دعسأ كلذب هسفن ىريو .هزنكي الامالو
 لامشلا ىنَت بعت نإف .هداسو هني ذختا مان اذإو ءبذع ءام نم تاعرج هبسحو .بهان وأ
 هيدي عفر ةملظلا ىلع رونلا ءاليتسا ىلإ رظنو حبصأ اذإ ناك :ديعس نبا لوقيو .اداسو
 مهللا ءانتدعو اى انل بجتساف ."'انرفسأ اذإ ءاعدلاب انترمأ كنإ مهللا :الئاق ءامسلا ىلإ
 هيف انلغشت ال مهللا .كطخس الو كاضر بقاري ال نم مويلا اذه ىف انيلع طلست ال
 هذه ىف عمطلا انبولق نم حما مهللا ,كاوس دي ىلع هيف انقزر لعجت ال مهللا .كريغب
 محرأ اي .هلأسنف كريغ فرعن ال انإ مهللا ,ةملظلا هذه رونلا اذهب توحم اى ةينافلا
 لزق كفو. هل تاي األ نم ثايغ اي ,نيمحارلا

 داذإ' .نسبلو ليحرلاب دقوكو -دايهسلا كلا ا دقو ماين
 ُداَرَملا ام ىّردت تسل كنأك اًعيِضُص ىسمت ام لثم حبصتو
 داهتجا ايندلا ىف كنم كي هلو... اقيع ادع زوفت نأ عمطتأ

 داصخ مدع نم نوكي فيكف ' عدز ميدقت ىف تطرف اذإ

 فيكو .هتدابع قح هللا دبعت ىك .داهس كل به دقو مانت فيك :ابطاخم لوقي وهو
 . ىردت ال ىسقو حبصتو .كتلحرل اداز كسفنل ْيهت مل تنأو كايند نع لحار كنأب نقوت

 نم هقح دؤت مل تنأو كنع هاضرو كل هقا لوبقب زوفلا ىف عمطت فيكف ائيش كرمأ نم ظ

 ىف ىقتلنو .ائيش هنم دصحي نأ هعرز ةياعر ىف رصق صخشل نكمي لهو .كسنلاو ةدابعلا
  ؟9لطْيَّطلا هرصاعي ناكو .,ةملكب هصخنسو .ىريبلإلا قحسإ ىبأي فئاوطلا ءارمأ رصع'

 ليذلاو ١1١7 مقر ةيغبلاو 595 ةوذجلاو .ايذع :الالز )١(

 لوألا مسقلا ىشكارملا كلملا دبع نبال ةلمكتلاو :انخبصا انرتسا"(1)
 .1160 ص سماخلا ءزجلا نم ةريخذلا هرعشو هتمحرتو لطيطلا ىف رظنا (')
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 أرق ؛ىشكارملا كلملا دبع نبأ لوقي هيفو ,ىوبشألا ىشرقلا ىرهفلا ليعامسإ نب ىلع
 نم ناكو .راعشألاو بادآلا ظفح نم رثكأو اهئالع نم ةفئاط ىلع سردو ةبطرقب ملعلا

 ىف ىضمأ .هقفلاو ثيدحلا ىف اكراشم .ةحيرقلا حمس نينسحملا ءارعشلاو ءالبنلا ءابدألا

 ابو رضو ةقئار اراعشأ |هيناعم ىف مظنو فشقتلاو كسنلا ىلإ لام مث ,هرمع نم اردص كلذ

 نع هل ناشي نم ةعقر ىف" ةظبار ستنال داو دع اهوظفحو 0 اهلقانت مكحلا نم

 نبا لوقيو .ىفوت نأ ىلإ كسنلاو ةدابعلا أهب مزلو لطيطلا ةطبارب تفرع نابقش ةريحب

 ف لسنا ردلا مظن هنإ ركذيو .هنامز ىف ةيهاتعلا | ىبأ هنوهبشي 7 هناوأ لهأ نإ :ماسب

 :همظن نمو .دهزلا

 ايي: هل ختفني قرشا ةعذف ةجاح نود نم كنع باب دس اذإ

 ”اهباقجا نومألا .تاءزغ .كانكو كوع .كلنكي نْطَبلا ٌبارج نإف
 اهباقع كبنَتجَي ىصاعملا بوكر بنتجاو كِضرعلا ًالاذُبم كتالو

 باب ىلإ هكرتيلف قزرلا ىف باب هنع دس اذإف ءادبأ سأيي اها

 كلذ نع داز او .ءلتو نأ ةيسع حطبلا ءاعو نإف توقلا فافك هفكيلو ,هل حتفني رخآ

 «باقعل هسفن ضرعي ال ىتح .اهبنتجي نأ ةئيسلا رومألا نع هنغيلو ,ناسنإلا هجاتحي ال
 ه م ر6

 :لوقيو .ةب وقع ىأ هبيصت ال ىح ىصاعملا 7-0-5 هفرشو . هص رع نصيلو

 ةاهيلا َكّمْبَي مل فيكف ٍنيح لك كاعري ٌتوملا
 يو رفق ضرألاو دارا . .نعيغب ٍرِفَس دا

 دابعلا عور اذإ ل 8 ىقتلل اهب ٍنباف

 كنإو «ةدابعلاب ليللا ني ال فيكت ءثيع لك ل تنير سرج نأ لوقي وهو

 هبشأ نوكي هنإ ,دازو ةنوئم ريغب رفاسي نأ رفاسم عيطتسي لهو ,كبر ىلإ رفاسم لحارل

 نيح نمأت كتدع عرولاو ىقتلا ٍذختاف ,توق الو ىعرم الو ةبدجم ءارحص ىف رفاسي نم

  اهرصخ اهيف روصي ةلمنلل قيقد فصو هلو .دابعلل هنم دب ال ىذلا توملا كب فصعي

 ىف ةيدتهم هل ةرخدم اهتوق لمحت ,دوسأ ربح وأ نارطق نم ةرطق اهرخآ امنأكو ,رماضلا

 ماعلا هناحبسو ءاهبر ةحبسم ,ةكرح دحأ اهل عمسي ال ,ةربإلا بقثك قرخ ىلإ ليللا ةملظ

 .اهحيبستب هدحو

 .ىعرم :ميملا حتفب دارم () ظ دةدابعلل كيب :ةةطنازلا 53
 .دازلا ءاعو :بارحلا (؟)
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 نيطبارملا رصع قحلو .ىناورملا دواد نب '"راكي 46٠ ةنس فئاوطلا رصع ىف دلوو
 ىف سرد ,سلدنألا ىبرغب ةنوبشا | ناذلب نم ة تتش و ةنلوب ,ةريصق ريغ ةرثف هيف شاعو

 طفس بحاص مامإلا نب ورمع ىبأ نع ديعس نبأ ىوريو . .ةنوبشأ نطوتسا مث ةبطرق
 احرطم دهزلا ىف ةياغ ناكو هيقل هنأ 6٠ ةنس دعب ىفوتملا هرصع ءارعش رابخأ ىف ىلآللا
 :هدشنأف هرعش نم هدشنتسا هنإ لوقيو .ودعلا داهج ىف دهشتساو هسفنل

 8 كاوس ىدلاب قب

 عا رق لبق دل ٌرظْناَو
 ىرولا نم - تيقوا 3 رذحاو

 ىلا هيت ىف تنك د

 ذل :لوقي وهو
 د يي ام ىلع اًمدان كعباصأ ىلع ضعت نأ لبق هتدابع نم هب ضهنت نأ

 مالظو لالض هيت ىف ناك هنإ لوقيو .مهعمست الو مهارت ال كنأك مهبحصاو سانلا رذحاو
 جاجحلا أ نيدحوملا رصعل داهزلا نمو .هئايضب ىدتهاف ىدمهلا ملع حالا نأ 1 كلاح

 لوقيو .سلدنألا ىقرش ىف ةيسنلب ىرق نم فّضنَملا ةيرق نم ٠ ,ىفصنملا ''

 .هنع تلم راعشأ هلو ,قفوصتلا ملع ىلإ لامو ءاهيف مح ةلحر هلو احلاص ناك د ا
 : هلوق اهنم

 "9ميقُم اياطخلا ٍرْحَب ىف تنأب ىَدّرلا كانأ هدد كل هنلا
 ميركلا رادل دازلا َلَمْحُي له ىرصقا :تلق دازلا تذختا اله

 لاقف ؟داعملل اًداز تذختا الهف بونذلا ىف قراغ تنأو توملا كاتأ :هل تلاق هسفنف
 ةوعدلاو دهزلا ىف ذئنيح ليق ام فيرط نمو .ميركلا داوجلا رادل لمحي ال دازلا نإ اه
 :(©ليفط نب ركب ىنأ فوسليفلا لوق حلاصلا لمعلا ىلإ
 "”نديلل حورلا قارف َتيكب اله ٍطَحَس ْنَع بابحألا َةَقْرَف اًيكاباي

 .توملا :ىدرلا ها 2/١ برغملا هرعشو هتمجرتو راكب ىف عجار ١)

 117 ص ىشك ارملل بجعملا ع( ا .مفنلاو

 .دعب :طحش (0) هرعشو هتمجرتو ىفصنملا جاجحلا ىبَأ ىف رظنا (5)
 .67/7 حفنلاو 7 مقر ةفحتلاو 6/7 برغم ا



 ا

 نفكلل َنيطلا ىلخو ولع زاحناف لجأ ىلإ نيط ىف ٌدّدرت رون
 وخلا لع تناك نزع اهنظأ اقلتعا امدعب نم اقّرتفا ام ٌدشاي

 نع ىلع َتَمَت َةَقفَص اهّلايف امهعامتجا هللا اضر ىف نكي مل نإ

 ام ىكبت الو مهقارفل ىكبتأ توملا مهفطتخي نيح هبابحأ ىلع ىكبي نمل لوقي وهو
 مث ءدسجلا نيط ىف اتقو ددرت روت حورلا تناك اهنأكو ملل حورلا قارف نم كرظتني

 امنأكو ,ةايحلا لوط اهجازتما دعب دعب هديدش ةقرفل اهنإو ,نفكلل هالخو ل هنع ىماست

 ناك هللا اضر ىف نكي مل نإ امههجازتماو امهعامتجا نإ لوقيو ,ةيفاص ريغ ةنده اهنيب تناك
 .ةرساخ ةعيب وأ ةمفص

 ىف هشيج ةمدقمب اهلعج ةريبك ةقرف مهنم نوكو ىدحوملا بوقعي دهعل داهزلا رثاكتو
 .دنجلا مه ءالؤه :لوقيو .ةوزغلا ىف مهيلإ ريشي ناكو 04١ ةنسل ةروهشملا كرألا ةوزغ

 ءالؤطل رمأ ةكرعملا نم عجر نيح هنإ بجعملا بحاص لوقيو .ركسعلا ىلإ ريشيو كئلوأ ال
 ىواستو ءاهدر نم مهنمو ةيطعلا لوبق ىأر نم 20 ةميظع لاومأب نيحلاصلا داهزلا

 نب ىسوم '”'نارمع وبأ ذئنيح داهزلا رابك نمو ."'بهذم لكل :لاقو ناقيرفلا هدنع

 :ةيكتلا فزابألا نبا: لاق نعود, قوضح دن نصحت شل رام وم وهو لت املأ نا رهف

 ظحلا عم ةفورعم راثآ كلذ ىف هلو .ةلزعلاو ةدابعلاو دهزلاو عرولا ىف نيرقلا عطقنم ناك

 هدجسمل اًمزالم ناكو ,فيوختلاو دهزلا ىف رعشلا ضرق ىف مدقتلاو بدألا نم رفاولا
 ش :هرعش نمو ءةنس نيناثو نيتنثا نع 5١5 ةنس ىفوت .ةيليبشإب

 لجأ الو يح ا لمفأ او ٌلوقأ م ىلإ

 لبق الف ىسفن حضنأو ىوَعّرت الف ىنيع رع

 لفغي ال توملاو لفغاو اَعَبلا نر نحل ذ مكو

 اولَحْراف الآ لتيسنلا :قدانم البي يضناح موب 1 يفو

 لهم الو نستمتا» قاسسل  نعرصم ىلإ اكيفو. قي نأك

 مكو .لمعي الو بيطلا لمعلا موري مكو لعفي الو ريخلا ىوني مكف هسفن مولتي وهو

 ىوعرت نأ هسفن حصني مكو ءرجدزت الو تامرحملا ىلإ رظنت ال نأ هنيع رجزي

 برغملا ىلترالا نارمع ىبأ ةمجرت ىف رظنا (8) .ءافص مدعو داسف ىلع ةنده :نخد ىلع ةنده ' )١(

 4017 ص ةلمكتلاو 597 770/8 مفنلاو .0 .ةراسكلاو. نيكولا «ويبلا: ى.قيقلا 09 .

 1١١0. ص ةعنايلا نوصغلاو هم مفر مداقلا ةفحتو ١ ص ىشكارملل بجعملا ةرف
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 يا الو
 ل

 يدان عبسي ال هنأكو

 بارسأ لظتو .هملاعو فوصتلا ىلإ لوحتت داهزلا ةرثك دجن نيطبارملا رصع ذنمو
 تأدب ىذلا اهارح ىف قلطنت ءارعشلاو ءاملعلا ةنسلأ ىلع ىرجي ناك ىذلا دهزلا رعش

 :''"'ىنجاطرقلا مزاح لوق كلذ نم .ةيومألا ةلودلا رصع ذنم هيف اهتريسم |

 دس رصرا نس اهلا ٠ هينا كاسل ل 0
 لهنملا ونديو ةلخ رم هايند نم ناسنالا مْطَقَ را لك ىف

 لتني ..ةياقفللا :ةزاقتتلا ونحو ةداعس لوط د. ديسسلا يلح
 ليتك سل :انافكا

 ىف لاحتراو لقنت راد اهنإف ,ةماقإ راد ةايحلا نأ ناسنإلا نظي نأ أطخلا نم :لوقي وهو
 ىلإ لقتنيو ,ةريخألا ةلحرملا نوكت نأ ىلإ هتايح نم ةلحرم اهيف ناسنإلا عطقي موي لك
 ىكبي نأ بجع نمو .ميحجو ةواقش ىلإ امإو ميعنو ةداعس ىلإ امإ لقتنيف ةيناثلا هتايح

 ىف هلبقتسي ام ىلع اًقافشإ ىكيي نأ هقحو هرهظ ءارو اهنم فّلخ ام ىلع اقافشإ ءرم
 هتمحرو هللا وفعب اثبشتم ةّتاخ نبا لوقيو . ديعتس وأ نقش فو رغم ريغ ريضم نم هترخآ

 :هناويدب ةديصق لوأ ف

 كبتلو امل ٠ افانشإ كيال

 ٍهوفَع َباوبأ نمحرلا ّستف دقل
 هترتس اًراوع صفت 1 ىلإ
 ةمحر كنم لثأ مل نإ ىَدَر تكله
 هدو. ةوجولا اق جدلا ,لفل

 فاق .لفأو ىركُذلا جار نمل
 "'ايهلإ كاوس لويجأم َىل امف
 اينافأ دلو , يتاعور دعبت

 "لا :تلاخ ةنفطللا نسحب ديعب

 هسفن عجار نمل اهعيراصم ىلع هوفع باوبأ حتف - هنأش لج - هللا نإ لوقي وهو
 هدوجي هوجريو ,ةعساولا هتمحر همحر يو هبويع رتسي نأ هللا وعديو ءابينم ايشاخ لبقأو

 دين بيطلا نب سقلا ناس ةيضيو اناوؤم ابن اع ةلاع ددعت نا دوجولا لع .نفانفلا
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 )١( ص ناويدلا 7. .انادزم :ايلاح (')
 :ييعلا -:راوعلا(؟) ) )8ضايرلا راهزأ 57١/١:



 مو

 يح اول دق قلكل اناذا عمجو يديللاو نيدفعلا تيلاب ملا

 اممنلا :كفوخ نم. الا لاسأامإ 11| تم نفك تراي تووهشملا كفزملابو
 0و َ ب

 '''ىعّري نم ريخ اي كيف ىئاعد حجناو ىتلاقإ لجع بحصلاو ىفطصملابو
 "”اعْدَصلا ِرُبجاو ىِلَمأَماب ىنترثع ْلِقأ ُهبانج ثتاغتسملا َتنأو ٌتْعَدَص - ل

 جحلا ىف ةورملاو افصلا نيب ىعسملاو سدقلا تيبب :هتاسدقمب هقلا ىلإ لّسوتي 59
 هللا ىلص لوسرلابو «مهمر نا نيلتبثم" ىم ىف مهفقوميو ,جاجحلا مخ ةفلدزملا وأ عمجبو

 دالوا هب وني رهج دقف .هءاعد هنم لبقي نأو هتائيس نع زواجتي نأ هبحصو ملسو هيلع

 ف نيبلا ّيشلا وأ عدصلا ربجيو هترثع نم هليقي نأ هيلإ اعراض هب ثيغتسيل هنإو ,هبانجب

 .ىريبلإلا ريبكلا دهازلا نع ثدحتن نأ انب ٌىرحو .هلامعأ

 ىريبلإلا '؟قحسإ وبأ

 برقلاب باقعلا نصح لهأ نم . .ىبيجتلا دعس نب دوعسم نب ميهاربإ قحسإ وبأ وه

 ىفوتملا نيحلاصلا قالخأب قلختملا نينمز ىبأ نبا اهثدحو اههيقف هتأشن ىف مزلو .ةريبلإ نم
 لوقيو «نيعشاخلا نيعرولا نيئاكبلا نم ناك هنإ هل اومجرت نم ضعب لوقيو "14 ةنس

 هسلجم سلج هنأ ىلع لدي دق امم هنع هتافنصم ىور قحسإ ابأ نإ ةلمكتلا ىف رابألا نبا

 راد ةطانرغ ذختا ىذلا ىريز نب ىواز دهع ىف اًعيرس تب رخو .ةريبلإ ىف بالطلا ةدافإل

 اهيلإ رجاهو ,ةطانرغ ٠ىلإ رجاهت اهلهأ ةرثك لعج امم (ه4غ١٠ - غ9٠) هل ةرامإ

 ىوري اهب لظ هنأ انظ نظنو ءطبضلاب اهيلإ هترجه خيرات فرعن ال انأ ريغ .قحسإ وبأ

ت نب دمحم نب ىلع نسحلا ابأ ىرنو .نينمز ىبأ نبا هذاتسأ بتك ملعلا بالطل
 نيح ةبو

 اناك قفا ابأ ذختب (ه 4507- [؟9) ةطانرغ ريمأ سوبح نب سيدابل ءاضقلا ىلوتي

 ريزو سابع نب دمحأ ىلإ ةلاسر لمح سيداب هيلإ بلط نيح ةيرملا ىلإ هعم هبحطصاو .هل

 برغملاو ١77 ص (ةعوبطملا ةيقبلا) رابألا نبال .ةفلدزملا :عمج )١(

 ناويدلا رشن دقو 4١18. ريخ نبا ةسرهفو 01 حفصلاو هنع وفعلا :صخشلل ةلاقإلا (؟)

 عم هقيقحتو .هرشن داعأو سموغ ةيسرغ ديردم ىف ظ .ءافعإلاو

 عبط) ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا هل ةمدقم ةباتك .رسكلاو قشلا :عدصلا .ترهج :تعدص (9)

 .(قشمد ىديمحلا هرعشو هتمجرتو قحسإ ىبأ ىف رظنا (8)

 ةلمكتلاو 5٠١ ص ةيغبلا ف ىبضلاو ةوذجلا 4
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 نأ ىلإ هل اًبتاك لظ هنأو ىضاقلا دنع هتلزنم نسح ىلع لدي امم ٠ ءاهريمأ ىبلقصلا ريهز
 نم عم -هطلستل سيداب ريمالا ريزو ىدوهيلا ةليرغنلا نب ليعامسإ ىلع فنعب لمحي ذخأ
 ردصتسي نأ ليعامسإ عاطتساو .مكحلا نوئش ىلع - دوهيلا نم هعم لمعلاب مهيلإ دهع
 هسأر طقسم ىلإ ذئنيح داع ابرو .ةريبلإ ىلإ ةطانرغ نم قحسإ ىبأ ىفنب سيداب نم ارم
 ,ةلب نيطلا دازف فسوي هنبأ سيداب ةرازو ىفهفلخو ,ةليرغنلا نب ليع امسإ ىفوتو .باقعلا ىف
 هبشأ تناك ةديصق اهلهأ ىف ىقلأف ,ةطانرغ ىلإ داع دق قحسإ 035 ناكو .ءسانلا جضو

 ةنسل تبشن ام ناعرسو ,عراوشلا ىف سانلا اهدّدرو .فسوي لتقب اهيف بلاط «ةلبنقب
 ع دا ناكو .ءاجطا نع انثيدح ىف اهب انمملأ دوهيلا ىلع ةيراض ةروث غ0
 قحسإ وبأ لمح ملو .5 ةرجهلل ٠ ةنس وحن ىف هبر ءادن ىبلف هرمع نم عساتلا دقعلا
 ىف هتافنصم اضيأ هنع لمح لب .طقف ثيدحلاو هقفلا ىف هتافنصم نينمز ىبأ نبا هذاتسأ نع
 ,ةيدهزلا ةراغشا 5006 ةيمههأ هلك كلذ نع لقي الو .نيحلاصلا داَيْحاَو ظعولا
 راعشأ مظن ىف اهلفتساف ,ةبصخ ةيرعش ةكلم هل تحيتأو ءاًركبم هسفن ىف دهزلا سرغ ام
 نودم هرعشو ادوحي اًرعاش لمعلاو ملعلا لهأ نم ناك» :رابألا نبا لوقيو .ةريثك ةيدهز
 اله ناعشأ نم نآالم ناويد هل» :ديعس نبأ لوقيو «داهزألاو ظعاوملاو مكحلا ىف هلكو
 ةعصان ةغل نم .هتايدهز هب زاتمت ام ىلإ هعجرم مارغ وهو «اهظفحب مارغ سلدنألا لهألو
 عبن نم دمتسي امنأكو ,ةينيدلا رعاشملا ضيف نم لمحت اب بولقلا سم ةعونم رطاوخو
 :هلوقب اهحتتفي ةعبسو تيب ةئام ىف ةيئاتب لهتسي ناويدلاو .ةبوذع ىف قفدتي ىسامح

 اتت تاعاسلا كتلي تشو "اذكف مايألا | كَداوَف تفت
 اتنأ ا تنأ :حاصاي الأ قدِص ءاعذ .نوسملا .كوهذتو

 كلمي اًريثأت ةدئفألا ىف رثؤت ىتلا ىناعملاو ةغايصلا هذهب ةديصقلا ىف قحسإ وبأ ىضميو
 اهنم هسفن لصفي لقاعلاو ,ةرداغ سورع ايندلاف ,ه رمأ نم ءىش لك هعماسو هئراق ىلع
 .هعادخنا دعب هيتنا توملا هافاو اذإ ىتح همون ىف قرغتسيو ماني ناسنإإلا حيوو .ةعجر نود
 لكو ايندلا ةايحلا عاتم ضفري نأ هب ىلوأ ناكو .ىوعري الو عدخني مك ىلإ لوقيو
 لفحي ال نأ هب ىرحو .حورلا توق وه ىقيقحلا توقلاف ءبارشو ماعط نم هب لصتي ام
 ايندلا ام : لوقيو ءهبر فرع ام اذإ رقفلا هرضي نلو .ةديشم روصقب الو لاب هلو هاجب
 ,.هنجس دحأ بحي لهو اهيف نوجسم هنأ عم ناسنإلا اهيظو: انفو نينو ةيفع هوم انا
 .اهرمعيل قلخي مل وهو يفد اهيف دهشي موي لكو ءاماطح هلكأتسف اهيف هماعط هرغي الو
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 .هأرخأ ىف هب زاف امل حرفي نأو اهنم تاف ام ىلع نزحي ال نأ هب ىرحو ءاهربعيل قلخ امإ

 : دشنيو امو هل حتفيسف هليإ باب ع مزالي نأ ل

 اتنيأ دق كل ّلقأ مل كيد افرح كانَ امثلا تكب ولف

 اتعطأ الو تّرمتئا امف تم دع تتار .قافألاب كلا نو

 ىصاعملا ىلع ّرصملل قفشت
 اتمحرام كَّسفنو ُهُمَحّرَتو

 ازرق دق منهج نع الهف هيم رمجفلا نس رق

 و داغر ىكبو تافابلا تاحلاصلا لمعي م ناسنإلا نأ ولف
  نإف ان كي طب لاكي

 ىصاع ىلع ناسنإلا قفشي نأ بجع نمو . .هبر رماوأ عطي م مادام نامألا هل حيتي نل كلذ

 ةرجاملا ةرارح نم رفي نأ تاعف نيمو .هسفنل قري اال هبلقو هبلق هل قريو هبر

ةديصق ىفو .لعتشملا اهاظلو منهج نم رارفلل ةدعلا ذختي الو
 دقل :ايندلل لوقي ةيفاك 

فش ىأ نودو ةوسق لكب اننيلماعت تنأو اهئانبأ ىلع فطعت مألا اندهع
 ىلع ٌضرفو ,ةق

 حصني امئادو .ضغبلا دشأ كضغبو تاق بجاوف قا الإ مهتاهمأ اوربي نأ ءانبألا

 : ةديصق هلو ءرانلا باذع نم فيوختلا دشأ فو ءارقفلا ىلإ ناسحاإلاو ريخلا لمعب

 : لوقي اهيفو رانلا ةملكب اعيمج اهمتخ اتيب نوثالثو ةسمخ

 را 55 نوساعقي اذام وي ىف راسل لهأل لس

 200 2 ل ل :الئاق رمتسيو

زلا معطيو ءاهيف لهملا برقي وهون عاتب قدك ,ايبقاعل عازب 53 رانلا
 عفادتتو ءموق

 ةافاعملا قحسإ ىبأ عم هللا نم بلطنف اهتيابن ىلإ لصن ىتح ةديصقلا ىف رانلا لويس

 اعيمج اهمتخ اتيب نيسمخو ةثالث نم ةديصق ناويدلا دئاصق عورأ نمو..:راثلا .ةه قتعلاو

 ] ّْ : وحنلا اذه ىلع ةلالجلا ظفلب

 * 16 0 ا 0-0507
- 

+ 
 وج

 هللا نم اون اهب ىتك يآ ولو يا رم تاو

 ٠ لذ هجر ةعقف اًدجاس هل َهَجَولا ٍرفَعو 5

 هللا ىلإ هللا نم ٌّرِف هاب ٌرَتْغَملا اهيأأب
 هلل
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 نم هلأساو هيلإ أجلاو هباوث ىلإ هباقع نم رف .هبر ركذ نع لفاغلا اهيأ اي :لوقي وهو
 . اهرون هللا غبسي ةيآ ولو نآرقلا نم لتاو .ليللا ءانآ ىف دجهتو هرانلا باذع نم جنت هلضف )

 عرصتي هجو زعف ٠ هل اللذتم كب رل ادجاس ضرألا هحوو رزعلا ىف كهجو ؤ غارَمو ,كيلع

 ةلالد لدي تيب لكو ,ةغايصلا ف ةعو رلأ هذهم ةديصقلا ىضكعو .داقنيو عصخو هيلإ ش

 . كح ال زنم هلم لزنتو ,هبناوج ءىضن ةلالحلا ظفل ةهرهوج هعمو ,مديدج

 نب دمحم :طيترت اعاوب نيلدنألا ىف :فوضتلا : ةاقثي. لوآلا .لضفلا قف انمملأ
 ىذ ةقيرط ىلع فوصتلا نيب هتديقع ىف عمجي ناكو 5 ةنس قوتملا ةرتسه نب هللا دبع“

 ميركلا نارقلا قلخب لوقلا ف 0 0 نيبو يا نبا لوقي اك ىرصملا 0

 0-ِ هنبا اهمواق 1 ءانب م 1 ا هذه رصانلا دع 1 دبع مواقو ' ١ ةيوبنلا

 لظو رودصلا نم ريثك ق ةنتكم تلظو .ديؤملا ماشه هنبا بجاح رماع نأ .نييروضتملاو
 - عضوملا اذه ريغ ىف رم اك - مهنم مزح نبا ركذيو .فئاوطلا ءارمأ دهع ىف راصنأ اهل
 نمر ليعامسإ

 - ةنرتقم فوصتلا ةديقع حوضو ىف رهظتسا ىفوص رعاش لوأ نإ انلق اذإ دعبن هل انلعلو

 ةنس ىفوتملا ىلوصألا ىريبلإلا ىسيع نب ىبحي نب دمحأ '''رمع وبأ وه لازتعالا ةديقعب
 ناك هنإ» هفيلآت هنع ىور ىذلا ىبعشلا فرطملا وبأ هذيملت هنع لوقيو ,ةرجهلل 4
 رمأ نأ ماسب نبا ركذيو .«ةنسلا لهأ بهاذم ىلع تاداقتعالاب افراع رظنلا قيقد |ملكتم
 ةطان رغب هيقل هنأ فرطملا وبا ركذي انيب ,هعروو هدهز عم هيلع اًرئاد ناك ةريبلإ ةنيدم 5

 دهع ىف ةجاهنص ةليبق اهتبرخ ىتح ةريبلاب لظ هنأ نظلا ربكأو ,هتافنصم هنع ذخأ اهيفو.
 لس ماسي نبا داشأو .ةطانرغ ىلإ اهناكس رثكأ عم -اهنع لقتناف ءانب رمابك نييربزلا '

 هذيملت نسأ دقو 89 مقر ةلصلاو 57 برغملاو ىضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات عجار )١(
 .ىبعشلا مس اك .قبا'. :نعزلا دبع فرطلا . نايح نبال سبتقملا نم سماخلا ءزجلاو 1٠١7 مقر
 رظنا 5 ىفوت .ءلضفلاو ملعلاب رهتش ٠ .اهدعب امو ٠١ ص (ديردم عبط)
 1 0 1 ىريبلالا نع نب دمحأ درع قأ ىف رظنا. )01(
 اهدعب امو ١//4527 ةريخذلا هرعشو هتمج رتو



 /01 ١

 .ةحضاو و ةعزن اهيفو هناوخإ ضعب ىلإ 219 ةنس اهبتك ةلاسر هل ىورو هرعشو '

 0 :ماسي نبا هل دشنيو ءىلاتلا لصفلا ىف اهب ملتسو

 بحلا ةكررأ ىف لقتل فكب اقيِجَر حلا ٍرَهَوَج نم ٌبُْحلا_س أكب تبرش

 - برلا ىلإ احايتراو اقوش ت نشفنلا عرف ىَوقلا ِتّرتهاف حورلا ام ا

 ٍبّرقلاب كدبعل نم ىهلإ ىهلإ اهنينح نينألاب ائيِثَح ىدانو
 ىبجح نع - كنيعل ىدبعاي - فشكأس 28 هيلإ ايحو هبطاخو

 بحصوأ كيفاكي ٍءفك نع تيلاعت ٌدِجأ مل كلثم :حيبستلاب نلعأف

 جزتما بحلا رهوج نم ىفصم اقيحر ىمهلإلا ل ةضور ىف برش هنإ لوقي وهو:

 ىلع افهلتم - هئادن ىف نأو - ىدانو .هبر ةدهاشم ىلإ اقوش هسفن ىوق تنحف .هحورب

 نع هل اهزنم هدمحب حّبسف ,هبجح نم هدبع نيبو هنيب ام اعفار هللا هل ىلجتو .هبر نم هبرق

 نأو - «دحأ اوفك هل نكي مو :نيتيآلا ىلإ ريشي هنأكو ءبحص وأ ءفك هل نوكي نأ

 هذيملت ركذ امك - تايبألا ىف فوصتلاو .«ةبحاص هل نكت مو دلو هل نوكي
 داحتالا ىلإ ةزاغإ هيفا بلو هفوهسلا ةدحو ىلإ :راخإ هيك قيم فوضت ترفرأللا
 ةئايإ هقوضت ىلإ نرقي ناكو .ىفسلفلا قوصتلا :باخصأ هب. نمؤي ىذلا ةيلعلا تاذلاب

 :هلوق لثم ىف لازتعالا ةديقعب

 ذاك الج .لاويالا ير .ةلادكوبم ل1 كو كنف لكلا انيكتاب
 7 ظ ٍ 0 :هلوقو

 امو نمو فيك ٍديدْحَت نع لج دق هلالجف .هلالج تافص ّلَج
  هدحي الف نيقولخملا ةهباشم نع هللا هيزنت نم ةلزتعملا هب نمؤي ام ىلإ كلذب ريشي وهو

 اولع كلذ نع هللا لالج ىلاعت ءضرع الو رهوج الو ةيفيك هرصحت الو نامز الو ناكم

 ظ اوبك

 ىف طسوتملا رحبلا ىلع ةيرملا ةنيدم نأ - ايئتلاب هعباتيو - سويسالب نيسأ ركذيو |

 ٠نبا ءارآ ريثأتب - ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف تحبصأ سلدنألل ىقرشلا برخلا 1

 نب دمحم اهيف رهظف .دوجولا ةدحوب نيلئاقلا ةيفوصلا زكارم نم اهم اركرم -

 نب دمحأ نع افنأ هانركذ امو .''فيرعلا نب سابعلا وبأو ىفوصلا قونبلالا يسع

 (قانيللا باتكلا راد عبط) ىنازاتفتلا افولا اهدعب امو "75 ص ايثنلاب كلذ ىف رظنا )١(

 ظ .76 ص 2 ىأ روتكدلل ةيفوصلا هتفسلفو نيعبس نبا باتكو
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 دنع فرح همسا نأ ىلع لدي نرق نم رثكأب فيرعلا نبا لبق ىفوتملا ىريبلإلا ىسيع
 سيل هنأ ىلع حوضوب لدي ىريبلإلا هبقل سفنو ءدمحأ نم الدب ادمحم حبصأف ءسويسالب

 نم ناكو ءانب رم اك هتايح ىضق اهيفو ,ةطانرغ راوجب ةريبلإ نم وه امنإ ةيرملا لهأ نم
 .ىبعشلا فرطملا ىبأ هذيملتو هراعشأ ةداهشب ىنسلا فوصتلا باحصأ

 هنأ ريغ اقح ةيرملا لهأ نم ناكف ةرجهلل 077 ةنس ىفوتملا فيرعلا نب سابعلا وبأ امآ
 ناكو .ليلق امع هل انتمجرت ىف حضتيس ام وحن ىلع ىفسلفلا فوصتلا باحصأ نم نكي مل
 077 ةنس ىفوتملا ىمخللا نمحرلا دبع نب مالسلا دبع ناجّري '''نبا ةيليبشإ ىف هرصاعي
 مالكلا ملعب ققحتلاو ثيدحلاو تاءارقلاب ةفرعملا لهأ نم ناك» ؛دابألا :خبا لوقي ةيفو

 هلمكي مل نآرقلل ريسفت اهنم ,ةديفم فيلآت هلو ةدابعلا ىف داهتجالاو دهزلا عم فوصتلاو
 ا''هساقلا وبأ هرصاعي ناكو .نيقيلا نيع باتك فوصتلا ىف هلو «ىنسحلا ءامسألا حرشو

 ,ةيرملا ىف فيرعلا نبا ىلإ لحر هنإ نازيملا ناسل ىف رجح نبا لوقيو ,ىسق نب دمحأ
 نيحو .نيديرملا نم هعابتأ رثكو سلدنألا ىبرغ ىف ةجاب برقب ةلترام ىف هنطوم ىلإ داعو
 راث ىرجهلا سداسلا نرقلا نم عيارلا دقعلا رخاوأ ىف نيطبارملا ىلع ةروثلا تمدتحا
 ْق لخدو نيدحوملا ناطلس نمؤملا دبع بتاكو ,ةلبلو 5 ىلع بلغو 0 عم مهيلع

 اقف هم نن ضعي هتك رتبي رعشو::ىراضتلاب ةناععسشألا لواحو.:ةيلاو لح تلقناو ةتعاط

 ىناعمل اهفيرحت - ناجّرَب نبا ىلإ بسني اك - هيلإ رجح نبا بسنيو .047 ةنس
 نبا دعب ايف هحرشو نيلعنلا علخ باتك هلو .رهاظلا فالخب اهليوأتو ةينآرقلا صوصنلا

 م ذإ ءاينس افوصت - فيرعلا نبا فوصت لثم - ناجّرُب نباو وه هفوصت ناكو .ىبرع
 ةفوصتملا ضعب قانتعا نأ انيأر ىفو .دوجولا ةدحو ىف امالك مهومجرتم اعيمج مهيلإ بسني
 هتلادبع وبأ ذئنيح اهقنتعا نممو .نيدحوملا رصع ىلإ رخأت ةدحولا هذه نييسلدنألا

 صلخ مث .نيدحوملا ةلود ىف ةيليبشإب ءاضقلا ىلو .ىولحلاب بقلملا ىليبشإلا ىذوشلا
 نب ميهاربإ قاهد نبا هذيمالت مهأو ."ادوجولا ةدحوب لاقو .ةفسلفلاب هجزمو فوصتلل
 بلغ اًرواشم اهيقف ناك » :رابألا نبا لوقي هيفو 1١١ ةنس ىفوتملا ىقلاملا ىسوألا فسوي

 مالكلا ملع ىف داشرإلا حرش اهنم فيلآت هلو ,هب رهتشاو هيف سأرف .مالكلا ملع هيلع

 ؤ ."الا“ 77 ص ايثنلابو نباو 576 ص ةلمكتلا ناجرب نبا ىف رظنا )١(
 هلوقو ةيفوصلا هتقيرطو ىذوشلا ىف رظنا (9) نبال نازيملا ناسلو 059/١ تاوفلا ىف ركاش

 2 .له- ال١ نيعبيس نبا باتك دوجولا ةدحوب ١7/4. (دابآ رديح عبط) رجح

 52١7/١ نازيملا ناسل ىسق نبا ىف عجار (؟)
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نفل وكر ةيسرم نكس :كيرقلا نبال
 م 00 دلت 

 .دوجولا

 هةمحر ثب هصخنسو ,سلدنألا ةفوصتم رهشأ وهو ءىبرع نب نيدلا ىيحمي ىقتلنو

 سال 1١ هني ةسروغ فولرلا ىكعلا نما ويغسل هرثإ ىف رهظو ,ةريصق

 . ةيهلإلا ةفسلفلاو قطنملا ملع ىلع هتايح ءدب ىف بكأو ,ةمعنلاو هاجلا نم ظح ىلع تناك

 2. بتك ىف رظن مك ةيرعشألا ةقيرط ىلع نيدلا لوصأ ىف رظنو ةيضايرلاو ةيعيبطلا مولعلاو

 ,ةيفوصلا هتديقعل وعدي ذخأ اهبو ةنس ةتبس ىلإ لقتناو :ةريغو قاعد: نبال قوصتلا

 ىلإ ةيلقص بحاص ىناثلا كيردرف لسرأ نأ فداصتو .داّبعلاو ءارقفلا نم ريثك هعبتو

 .اهيلع درلل نيعبس نبا بدتناو ءاهيلع ةباجإلا ىف مهنم المآ ةيفسلف ةلئسأ ةتبس ءالع

 نومتهي برغلا ءالع لظو ءاهيلع هركشي كيردرف لعج امم ,ةمساح ةعنقم هدودر تناكو

 فوصتلا ىف هل تماقتساو ءاهبعوتسي ةفاوصتملا بنتك لع ذيع ثكأو ءاهناو اماتتها اهم

 قانخلا هيلع اوقيض اذإ ىتح ,ةتبس ءاملع مامأ اهنع عفاد ,هتايح ةيقب اهنع عفادي لظ ةديقع

 ىلإ رطضا ىتح اهؤاملع .هلداجو سنوت لزن مث ةرتف اهب ماقأو ةياجب ىلإ ةتبس رداغ

 لتاوأ ىف اهوذأفك ءرصم ىف - ودبي ام ىلع - ماقملا هل بطي ملو ,ةرهاقلا لزنو .اهترداغم

 158 ةنس ىفوت نأ ىلإ هتايح ةيقب اهب رواجو ةكم لزنو .عباسلا نرقلا نم سداسلا دقعلا

 لوألا دمحم يمن ىبَأ فيرشلا اهمكاح نيبو هنيب ةقيثو ةلص تقع اسف

 ةطاحالا : هتافنصم مهأوأ ,ةددعتم لئاسرو تافنصم نيعبس نبا فلأو .(ه7-56١7)

 دارملا حرشي نأ دارأ دئاك وهلم فراعلل دبال ام» :تاوفلا بحاص هامسو فراعلا دبو

 اهمهأ نمو ةيلمعلا تاضايرلاو كولسلا بادآ ىف تافنصم كلذ بناجب هلو ,ناونعلاب

 ىف لئاسر هلو .هبادآو ىفوصلا رقفلا ىناعم اهيف روصي ىتلا ةيريقفلا ةلاسرو دهعلا ةلاسر

 هيلإ تبسن ةيفوص ةقرف اهيف هعبات ةيفوص ةديقع بحاص بير نودب وهو .فورحلا ملع

 اطرفم اولغ اهيف ىلاغ ذإ دوجولا ةدحويب لصتي ايف هتديقع انمهتو «ةينيعبسلا تيمسف

 :' نيع وهو قلخلا نيع وهف هللا دوجو هىوح دوحجو هي هنأ ىعم ٠ ,ةقلطملا ةدحولاب هنامعإب

 ا نازيملا ناسلو دو ةياهغلاو ةءاديلاو ةعوبطملا ةيقبلا) ةلمكتلا قاهد نبا ىف عجار 0 1

 افولا ىبأ روتكدلل ةيفوصلا هتفسلفو نيعبس نبا ١١7

 .ىنازاتفتلا 0١5/١ تايفولا تاوف نيعبس نبا ىف رظنا (؟)

, )١( 
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 لك ىف ءاللعلاو ءاهقفلا لعج ام وهو .دوجوم لك ةروص وهو ,ضرألاو تاومسلاو نوكلا
 ىف سيلو طقف هتلاف ,ةدحاو هدابعو هللا نيب دوجولا ةقيقح لعجي ذإ هدي لع نودخأي ن :اكم
 : ةطاحالا هباتك ىف لوقي كلذ ىفو .هاوس نوكلا

 ِرَوُصلا صقنأ ىف صخاش هلإف ٍرّرّصلا ىف هلا َنَأش رصْبي ناك نم
 ىِرْطَو اهِضْعَب نم ٌةلمج هنأل ههنك هوك لب هلك ةنأش لب
 ررضلا ىف ٌمفنلا اذ : ىل تلق ملف هيإ هام هيإ ا هبإ

 ءريغصو مخضو حيبقو ليمج :ءىش لك ىف هروص ىرت هتلاف .هتركف لمحت تايبألاو
 ىف ام لكو .هنم ةروص نيعبس نباو .هتقيقحو هنوك نوكلاو .نوكلا هدوجو وأ هنأشو

 ولغ وهو .دوجوم لكو دوجولا ىف ةثبنملا هللا روص نم رشو ريخو ررضو عفن نم نوكلا
 دعبو هرصع ىف ءاهقفلاو ءالعلا لعج امم فينحلا نيدلا نيبو هبحاص نيب دعابي طرفم
 هعابتأ نم نوريثك لواحو .ةقدنزلاو داحلإلا هيلع نيتبثم ةفينع ادودر هيلع نودري هرصع
 نممو .هلاوقأ رهاظب هيلع مكحي ال نأ ىغبني هنأو انطابو ارهاظ همالكل نأو هنع عافدلا
 هنأ هل انتمجرت ىف ىرنسو ,فورعملا فوصلا ىرتششلا نسحلا وبأ هعابتأ نم هنأب رهتشا
 .نيعبس نبا دنع ةورذلا ةيرظنلا هذه تغلب امنأكو .دوجولا ةدحوب هداقتعا ىف هنع لصفني
 - برغملاو سلدنألا ىف ةضاخو - ةفوصتملا ةرثك دجن اننإف .راسكنالا ىف اعيرس تذخأو

 .ىنسلا فوصتلا قنتعت

 نب دمحم هللا دبع وبأ ىدنّرلا ""دابع نبا هدعب نييسلدنألا ةفوصتملا مهأ نمو
 ىف لَرجتو اركبم اهنم لحرو .هابرمو هؤشنم اهبو 7*7 ةنس ةدنّرب دولوملا ىزفنلا ميهاربإ
 نبا ىفوصلا دهازلا خيشلل امزالم ةليوط تاونس طيحملا ىلع الس ىف ماقأو «برغملا نادلب
 .نييورقلا عماجل ابيطخو امامإ اهيف ريتخاف ساف ىلإ هنع لوحتو .رمع نب دمحأ رشاع
 فوصتلا قرط نم ىهو .ةيلذاشلا ةقيرط ىلع ايفوص ناك هنإ بيطلا حفن بحاص لوقيو
 ةقيرطلا هذه نع لصفم ثيدح رصمب ةلسلسلا هذه نم سداسلا ءزجلا ىفو ؛ىنسلا
 داطع .جنأ :هديملا وأ :ةديرموب ىييرملا :شانملا نإ ونيملتو. لداشلا قيسللا ىأ اهذاتسأر
 هتافنصم مهأ نأ ايلذاش ناك ىدئرلا دابع نبا نأ ىلع ةلالدلا ربكأ نمو .ىردنكسلا هللا

 ناكو .ةغيلب ةيظعو رطاوخو لاوقأ ىهو .ىردنكسلا هللا ءاطع نبال مكحلا باتك دحر

 ضرعي هيفو .فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور باتك هلو ,بيطخلا نب نيدلا ناسل هرصاعي

 )١( ةطاحالا ٌىِدْنّرلا دابع نبا ىف رظنا */707.
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 .لولحلاو داحتالاو دوجولا ةدحو نم ىربكلا فوصتلا لئاسمو ةيفوصلا تاهاجتالا
  ,ىسلا فوضتلا عزانم تيرشأ هسفن نأ رعشنو .كلذ ريغو ةيهلإلا ةبحملاو ةفرعملا ةيرظنو

 2 نوكت نأ ىلإ اعيمج ىهو ,تاعوطقملا ضعبو دئاصقلا ضعب ىف هدنع كلذ سكعنيو

 قبطني الو ,ةملكلا هذهل قيقدلا ىنعملاب افوصت نوكت نأ ىلإ اهنم برقأ ةيفوص رطاوخ
 ماهجلاو بيصلا» :هناويد ىف اهلئاي ام ىلع اضيأ لب اهدحو باتكلا ىف هراعشأ ىلع كلذ
 دئاصق نم هريغو هرصاعم ةقتاخ نبا دنع دجن ام ىلع قبطني لثملابو .«ماهكلاو ىضاملاو

 ىف ىرجه لا عباسلا نرقلا طساوأ ذنم فوصتلا نينر عاستال ,ةيفوص ءادصأ لمحت تايبأو

 .ىراششلاو ىبرع نباو فيرعلا نبا دنع اليلق فقن نأ انب ٌىرحو .راد لكو دلب لك

 فيرعلا نبا

 رجلا له يلا كلور يسلدلألا ساعملا سوم نب هع نيدعا ساعلا وبا وق
 قت هيارتأ لثف < ميركلا نآرقلا ظفح..هابرمو هوشنم ناك اهو: 211 :ةنس ظسؤتملا
 ريسفتلا ىف خويشلا نع ذخألاو ميكحلا ركذلا تاءارق ىلع هبابش ىف فكعو .هابص
 ىف مث ةيرملا ىف بالطلا أرقأو .ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلاو هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو

 نم ءايشا قف ةكراشم هل تاكو لا وكس عفا :لوقيوب ةسلب ةزسللا ١ 11و ةظيشرم

 بتك ةءارق ىلع ٌّبكأو .«اهتلمتو اهقرطب ماتتهاو تاءارقلا عمجو تاياورلاب ةيانعو مولعلا

 ,''بتك ضعب هيف فلؤي لب .هفوصتب ىفتكي الو ءاريبك ايفوص حبصي وه اذإو ,فوصتلا
 دنس نسويشلالب نيد هرعت لهو (نيلاعلا ىيباكرو :دياتك قوس هوبلا لا انهي

 هلاعا ىف اهرشن ديعاو .ديردم ةعماج ةلحي ىف ةسارد هنع رشن ةنسلا سفن ىفو ١

 نبا ةايح نع ثدحتي اهيف وهو ,ةيب رعلا ىلإ اهلقنب ىكم رهاطلا روتكدلا ىنعو .ةراتخملا
 موقت ةيفوصلا هتقيرط نأ اظحالم اقيقد اليلحت هللحيو «سلاجملا نساحم» هباتكو فيرعلا
 ىهو ,ةرشعلا ةيفوصلا لزانملا ىف دهزلا كلذ ىف امب ,هتبحمو هللا ادع ام لك ىف دهزلا ىلع
 :ىشلاو:قوشلاو.ءاهرلاو .فوخلاو:نوملاو نيضلاو لك وتلاو .ههالاو ةدارإلاو ةفرعملا

 قلعتي ال ىفوصلا نأل ,ءىش ىف دهز الو .هتدارإ عم ةدارإ الو .هللا ةفرعم ىوس ةفرعم الف

 (فراعملا راد عبط) ىكم رهاطلا روتكدلل ةفسلفلاو ةلصلا هرعشو فيرعلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 نبا نع سويسالب نيسأ ةساردل هيف هتمحرتو برطملاو ١١4 ص ةيغبلاو 86 ص لاوكشب نبال

 .سلاجملا نساحم هباتكو فيرعلا ىدصلا مجعمو 8 مقر رابألا نبال ةفحتلاو 4٠١ ص
 راونألا علاطم باتك هبتك نم ىرقملا ركذ (') 9١/4" و 551/7 حفنلاو 1١١/7 برغملاو 4

 .رارسألا عبانمو خيراتلاو بدألا ىف ةيسلدنأ تاسارد باتك عجارو
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 لكب ايضار هسفنل ريبدت لك نم صلختي هنأل ,لكوت الو .هاوس اهيف ركفم ريغ هبرب الإ
 هقوسي ام لك ذإ ءربص ىلإ جاتحي ام كانه سيل هنأل ربص الو .هبر ريبدت نم نوكي ام

 ,نزحلا بجوي هللا هردق ام ءىش دجوي ال هنأل نزح الو ,ةمحر لاو ةفأرلا هبحصت هاا
 هيل لا للا :ىوش» الوب نىك قفى ءاجر الو ةيتاقع وا :بادع..نم فقوحاالو

 ةنحملاو ةحنملا نيب زيمي ال ىفوصلا ذإ ركش الو :هبر الإ قاتشي الو وجري ال ىفوصلا ذإ
 هل .ضولخلاو ةيلغلا :تاذلل ةبحملا وه.قوضلا هب..قلعتي دحاو لزنمو .ةدشلاو ةمعتلا وأ

 نوكي نأ موقلا دنع ةقيقحلا نيع انإ» :لوقي .هاوس ءىش ىأ كانه نوكي ال ثيحب
 ةيقب هنم ىقبت نأ ريغ نم .هل هرظنب ارظان .هل هتبحمب اسحم .هل قحلا ةماقإب امئاق ىفوصلا
 هارد كقول ا يمت لا فعلي هتلكروتا وا تاب فلفت ل هبا طانب وأ بو لعق

 ءىش ىأ هيف نوكي ال ثيحب .هبرب قحلا فوصلا لاصتا ىدم روصي هلك كلذب فيرعلا
 ىف نأب نظلا أطخلا نمو ,ىنس ىفوص كلذ لكب وهو .هللا ىف ءانفلا ىوس مسج وأ ركف نم
 :هلوق ىفوصلا هرعش فيرط نمو .هتلاب داحتالا وأ دوجولا ةدحو نم ةيش هفوصت

 ىسَقت نمو ىمْهَو نم_سفنلا ىلإ ىنذا ُمُهنإَ ىَرْمُأ ْنَم ٍقّوشلا نع اوُلَس
 ا ذإ قطر ىعمسو ىظحل مهل نوُصَأ - ىبلق ىبلق اك تلزام

 ٌّج سيت بشل .لاؤس نم ٍلكشم نع مهلأسيل ىبلق ىلإ ىلوسر نمف

 يول هنم ءامب دانيل ادم اوئطو ولو !ىّدنا امف .داؤفلا اولَح

 " ىدقلا ىكذا ىلع اورق فيكف مهَحَرجَي مهولاو اولزن اشححلا ىفو
 ىسنف مهناخ نميف هللا كرابال مهبحب ىرشح ىلإ دينك

 ,هسافنأو همهو نم هسفن ىلإ برقأ هنأ عم .هبرل هقوش نع ثدحتي فيرعلا نباو

 له لءاستيو .هسنأ لك مهف ,هقطنو هعمسو هظحل مهيلع رصقي هبلق اولزن ذم مهنإ لوقيو
 اوئطو ولو .هداؤف ىلع مهحورأ ام :لوقيو هبحو هتبابص نم هبلق ىف ام مهغلبي نم كانه
 مهولاو - مهنم بجعيو ءمهبحب مرطضملا هاشح ىف اونكس دقو .ءاملا هنم رجفتل ارخص

 مهدهعب ايفو - رشحلا ىلإ - لظيس هنإ لوقيو ,ةدقتملا هران ىف اونكسي نأ - مهحرجي
 :لوقيو ءادبا امهاسني ال مهبحو

 ناعما نويعلا نافجاب حفاصن ىمجلاو بصحملا نيب ةفقو افق مل .ه5 هه. ّ فقع ا

 : ىناغملا .ىمع رامجلا ىمر عص وم :بصحملا )0 .رجفنم : سجيبنم )01(

 :لزاتملا :اوحاراساو, اوكي :«اورقا :()7"
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 7 ك!ايناع ةنسألا 0 نم قلاب ف ىَدَهلا مس سس نأ اًيَسنت هلو

 ايداو باسني»ٍدرولا ٌءامو ًءامس  ةةقوف باني ءاملاو هب ىدهعف
 ايلاس ضرألا ىلع ىقبي ال نسحلا نم قراب ًءوض مهلالطا ىلع مماقأ

 ىمحلاو ىنم ىف بصحملاب :ةيسدقلا هبوبحم لزانع فوقولا هيبحاص 50000

 نم ىررعت ىذلا حلطلا نم ةبحملاو ىوهلا رجشو لزانملاو ىناغملا هرصبي عداصيل ىكملا

 7 نم ىرجبت درولا ءامو هقوف نم هيلع بكسني رطملاو هب هدهع نإ لوقيو :ةتطناو هايس

 .هولسي نأ دحأ عيطتسي ال ىذلا نسحلا ءايض نم لالطألا ىف اب ةقلعم سوفنلاو هتحت

 :لوقيو
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 ياح هلل سوفت لك فو ماوس هل نويعلاو ىّنمت

 ,ةقباسلا ا بحلا ةغل امدختسم هبوبحمب لزغتي وهو

 هلئالغ تئلم دقو .هتيؤر ىلإ ةرقتفم اعيمج سوفنلاو .هيلإ ةعلطتم اهلك ن نويعلاو لحر دقف

 اهنم دشننس ميركلا لوسرلا 3 علاش و يناجي في رعلا نبالو .هتعشأب ةينوكلا

 .ةرجهلل 071 ةنس ىفوت دقو .افارطأ

6 
 ىبرع "نبا

 لإ ءابص ىف هربأ هب لقتاو أولا نم هيب
 ايا ةليسشا

 ةدمالت دخا لغ شوو: .ميركلا نآرقلا اهيف
 ,هقفلا ىف ّىرهاظلا بهدملا مرح ربا ةساونلف

 بتكو اهيملعم ىلع بادآلاو هخويش ىلع ىوبنلا ثيدحلا سرد اى
 جورمو ,ةالولا ضعبل

 فشقتلاو دهزلا وحن هتعف دف ,ةعرو ةحلاص تناكو .ءىجابلا نودبع نب دمحم تنب مي رم

 .حلطلا رجش :رمسلا )١(
 .ةعلطتمو ةصخاش :ماوس (؟)

 .قيقرلا بوثلا :ةلالغ عمج :لئالغلا (6)

 نازيمو ٠١11 مقر ةلمكتلا برع نبا ىف رظنا (غ)

 ١11١/75 بيطلا حفنو ٠١8/7 ىبهذلل لادتعالا

 نيمثلا دقعلاو 21/١5 ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلاو

 "/١٠١ (ةرهاقلا عبط) نيمألا دلبلا خيرات ىف

 ىف ىبرع نب نيدلا ىيحمل ىراكذتلا باتكلاو

 ةفاقثلا ةرازو رشن) هداليمل ةنماثلا ةيوثملا هاركذ
 نيسآل هبهذمو هتايح :ىبرع نباو (ةيرصملا

 عبط) ىودب نمحرلا دبع روتكدلا ةمحرت سويسالب

 .اهدعب امو 77١ ص ايثنلابو (ةرهاقلا
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 نا وهيك قبأ دهازلا مهتمدقم ىف .نيريثك ةفوصتمو داهزب عمتجي ذخأف .فوصتلاو

 مزلو .فوصتملا ىنايرعلا سابعلا وبأو داهزلا نيب هكذ رم ئذلا لتراملا نارمع نب ىسوم
 اريثك هحور تبرشا اذإ ىتح ءاديرمو اعبات نيتنس ةيفوصلا « ىنثملا نبا تنب تدب مط افلون هنن
 نم نيثالثلا وحن ىف وهو .ضرألا ىف لوجتي ةيليبشإ نم جرخ ةيفوصلا تاضايرلا نم
 لحر مث «موجنلا عقاوم» ةيفوصلا هتلاسر بتك كانهو ,ةيرملاو ةيسرم ىلإ هجناو .هرمع
 تا ايس ماقو .ةيفوصلا هتضاير ىلإ افرصنم 0١ ةئلب هذه. نناق قى رفتساو مقوقملا ىلإ
 ىفوصلا نيدم ابأ مزلو ةياجب لزنو .شكارم ريغو شكارم ىف برغملا ىحاون ىف ةددعتم
 ف ةيطاحالا رئاودلا» :هباتك فنص اهيفو سنوتب ملأو .ةيفوصلا هتقيرطب ابجعم ةركف
 ني ل جحلا ةضيرف ءادأل لحر 0914 ةنس ىفو .«قلاخلل ناسنإلا ةاهاضم
 .مارحلا دجسملاب ميهاربإ ماقم مامإ ىناهفصألا متسر نب رهاز عاجش ىبأ نيدلا نيكم ىلع
 اهنيب تقثوتو .ىدمرتلل ةيوبنلا ثيداحألا ىف حيحصلا عماجلا هيلع عمسو هسورد رضحو
 مظنو اهآر نيح ىبرع نبا اهب فغشف .ماظن اهمسا ةليمج ةاتف خيشلا اذهل تناكو .ةقالعلا
 هدجاومو ىنابرلا هبحل امر اهيف هلزغ نمو اهنم اذختم «قاوشألا نامجرت» هناويد اهيف

 هيفو ,ةيفوصلا نم هخويش مجارت ىف «ةرخافلا ةردلا» :هباتك ذئنيح بتكو ,.ةيفوصلا
 لوجتي دخاو 541 ةقين لصوملاو دادغب ىلإ ةكم حرابو .هتقي رطو نيدم ىبأ هخيشب داشأ
 ةدحو ةركف نم هلاوقأ ىف مهفي اهيف اهؤاهقف هلداجو ”٠ ٠ ةنس ةرهاقلاب هدجنو .نادلبلا ىف

 هجتيو .مهنم هامح ىبويألا لداعلا ناطلسلا نأ ريغ ,نيدلا نم قورملاب هومهتاو دوجولا
 «رارسألا دهاشم» :هيفنصم فلؤيو «,ةينوق كلم سواكيك هب بجعيو لوضانألا ىلإ

 ىفوصلا ىدرورهسلا نيدلا باهشب ىقتليو ٠١8 ةنس دادغب لزنيو .«راونألا ةلاسر»و
 قاوشألا نامجرت هناويد ىلع احرش فلؤيو ٠٠١ ةنس جحلل ةكم ىلإ هجوتيو .ءىنسلا
 دوعيو .ناويدلا تايبأ اهتنمضت ىتلا ةيفوصلا ىناعملا حضوي هيفو ,قالعألا رئاخذ هيمسي
 ةمكحلا» :هباتك فلؤيو .ىزاغ رهاظلا اهتاطلس هب ىفتحيو بلح لزنيو لوضانألا ىلإ
 فلأ اهيفو 778 ةنس هتافو ىتح هل ةماقإ راد قشمد راتخي 77٠١ ةنس ىفو .«ةيماهالا
 ىتح فيلأتلاب الوغشم لظو .هل اناويد عاذأو «ةيكملا تاحوتفلا»و «مكحلا صوصف»
 :هتايح: نع ةريخالا سافنألا

2086 

 كرديو لاوخألا ملعو «,ةفو رعملا م ولعلا لمشيو لقعلا ملع : عاونأ هنا مولعلا نأ هدنعو

 عورلا ىف سدقلا حورلا هب ثفني امم نيقباسلا نيملعلا قوف وهو رارسألا ملعو ,قوذلاب
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 تألم ىتلا ىهو .دوجولا ةدحو ىف هتديقع كلذ نم مهأو .ءايلوألاو ءايبنألا هب صتخيو
 هيدا اخ قدرت دليرتص اهب قم: ءالغلا اهتارابع ءازإ فلتخاو ءزاغلألاب هراعشأو هتاباتك
 فينحلا نيدلا نم هقور لاق نم مهنمو ءاهوأتو اهرهاظ ىوس انطاب اهل نإ لاق نم مهنمف

 ةيوهو هللا ةروص ملاعلا نإ»و «هبشملا قلخلا وه (هللا ىأ) ه هرنملا قحلا نإ» :هلوق لثل

 نيلئاقلا ةيفوصلا برقأ هنإ لاق ذإ هل افاصنإ هموصخ رثكأ ةيميت نبا ناك ابرو .«هللا
 عئارتقلاو: ىهتلاو نمألا قبو: رعاظملاو رضاظلا نيب قزفي هناف ؛مالسإلا ىلإ دوجولا ةدحوب
 5 "«تادابعلاو قالخألا نم خياشملا هب رمأ امم ريثكب كولسلا ىف رمأيو هيلع ىه ام ىلع
 ءاوعش تالمح هيلع نولمحي نيريثك اتلعج ناتللا ناتفلاسلا ناترابعلا لوؤت نأ نكميو
 ملاعلا ىف ىلجتي اك مهيف يىلجتي قلخلاب هبشلا نع ه هزنملا هللا نأ ديري امنإ هنأ اههببسب
 هب 0 اهرهاظ ىلع تذخا نإ ىتلا ةهوملا ىرخألا هتارابع لثملابو .هقلخو هل هنيوكتب

 أم وهو ءنافرعلاو ناميإلا ىلع تلمح اهنطابب تذخأ ول امنيب ءلالضلاو نيدلا نم قورملا

 بناجب خويشلا ىلع عمس دقو .هنع نوعفادي مهدعب ءاج نمو هيرصاعم نم نيريثك لعج
 ىف ىفلسلا هل زاجأو .ىراخبلا حيحصو ملسم حيحص فلاسلا ىذمرتلا حيحص
 مهو .ءقشمد ىف ركاسع نباو دادغب ىف ىزوجلا نبا هزاجاو .هنع ثدحي نا ةيردنكسإلا
 ىف ةريبكلا ةبعشلا هذه بناجبو .ني ريثك خويش ىوس هرصع ىف نيثدحملا رابك نم اعيمج

 دقو .ةيطإإلا ةبحملا ةبعش ىه ةريبك ةيناث ةبعش ىءارتت دوجولا ةدحو ةبعش :هتديقع

 لزغ هنأ نظي هرهاظ بسح هؤرقي نمو «قاوشألا نامجرت» :هناويد ىف اركبم اهروص
 مرحلا ىف ميهاربإ ماقم مامإ نيدلا نيكم خيشلا ةاتف - لاقي اك - ماظنل قشاع ّبَص
 ةقرحو هتعولو اهفشارمو اهالدو لزانملاو لالطألاو اهرادو هب هتنتفو اطامح فصي ذإ .ىكملا

 ىرذعلا 500 ءارعش نم رعاش ءازإب اننأكو اهتافجأ روتفو اهنويع 7 0 هداؤف

 ىناللع اهركذب ىناللع نافَجألا .ةضيرم نم ىض رم
 قئاوغلا نيب رود تانب نم داي نول ةلقط ىبأب

 كا قفا ,تقرشأ تلف املف اًسمش ٍنايعلا ىف تعلط

 ٍنامأ ىف ىملضأ نيب ىعتري َبيِبَر لازغ ني مل يبات

 نم هبلق ىف عقو ال ايست عر اكر ضيرم وه وأ داؤفلا عجوم بحم وهف

 ةيميت نبال لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم رظنا )١(
 275/١, (رانملا راد عبط)



 ا
 نيحو .تاليمجلا ىناوغلا نيب رتخبتت اهآر ىتلا بوعللا ةلفطلا هذه وأ ةاتفلا هذه بح
 لقع ريغو لقع وأ نانّج نم هيف ام لكو هلوح ام لك تألم دقف اسمش اهنظ اهآر
 لازغلا اذه هحورب ىدفيل هنإو .هرمأ نم ءىش لك هيلع كلمو هبلق ىف اهبح رقتساو
 -  وحنلا اذه ىلع - هلك ناويدلاو .هداؤف ءاديوسو هبلق ىف هعلضأ نيب ىعري ىذلا نوصملا
 هران قوذي ىبرع نبا لازيام عاتلم دجو نم دمتست ذإ اهئافطإ ىلإ ليبس ال ةبابصو لزغ
 ناويدلا ىف ريشي كلذ ىلإو .ةينابرلا ةبحملا ران ىه امنِإو ماظن ةاتفلا ران تسيلو ,ةقرحملا
 :|ديشتم

 ام لك َناَقَم وأ عوبر وأ ٍلَلَط نم ُهركذأ ام لك
 ىمدوأ ٍسومشك تاعلاط رهن ردابعاكا اسن وأ

 1 ذاك م اَمّنق يابا ”اال) د شا ا

 تاقرشملا ءاسنلاو لزانملا وأ ىناغمللاو عوبرلاو لولطلا ةديصقلا ىف ركذي ال وهو
 مستبي رهزلاو ىكبت بحسلاو ةماهتو اًدجن :اضيأ ركذي لب ءبسحف ىمدلاو سومشلاك

 قرطلاو حايرلاو دوعرلاو قوربلاو اهتينأو مامحلا قروو رجاحلا لثم ةيدجنلا عضاوملاو
 تانك هك د نع نللذ كو .نفاتغلاو نقاب رلاون ىف رلاو اقيلاو: ققعلاو لالتلاو لابجلاو

 مسبب هب وهو .هداؤف ىف هراونأو هرأ رس و ىنايرلا هبح نايبل ازومر اهذختي ةيولع ةيسدق

 لاقي ذا ءاهيعت تاتارذلا تاجا .لمشيل قمع هب

 ٍنابهرل ريدو ٍنالْرْعِل ّىعرمف ٍةَروص لك الباق ىبلق راص دقل

 ناوبق فحصمو ةأروت حاولأو 7 ٍفئاط ةبعكو ٍنائوأل هيو

 ناسا: .ننون هحلاف ةئاكر تيجو ,ىبآ حلا قيوم .نيفأ
 نم ةحطش هذه لعلو .ةينثولاو ةيوامسلا تانايدلا عيمج عسي ىذلا بحلا هنيدف

 اهنيد نوكي نأ نع الضف ةدحاو ةمأ سانلا حبصي نأ نكمي ال ذإ ,ةيفوصلا هتاحطش
 نيتللا ةسالسلاو ةبوذعلا سفن اهزيمتو .ةيفوص تاحشوم هراعشأ بناجب هلو .ةبحملا
 :هتاحشوم ىدحإ ىف هلوقك هرعش ىف امههدجن

 0 دق دعبلاو هانضأ 0 لوقي

 0 ةرفلا ةحاولاو ديلا .ميهو

 نيملاعلا ىف نالعإلاورسلاو ا
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 ] . ةيربكألا ةقيرطلا هتقيرط

 '”ىرتششلا

 شآ ىداو ةنيدم لمع نم رتشش ةيرقب دلو ,ىريمنلا هللا دبع نب ىلع نسحلا وبأ وه
 ىنعو ءهدوجو ميركلا نآرقلا ظفحب هتاين أدب .ءارثو هاج تاذ ةرسأل ةطانرغ ميلقإ ىف

 سورعو هيقفلاب تعن ىتح ,ىكلاملا هقفلا ةساردب ىنع اك ,هيناعم ىلع فوقولاو هريسفتب
 لثعو ةيبعوتسلا قعر ةف وصلا نانا :قوصنلا ةهارد نع هناي ىو تك ذخر, ءايقفلا

 ,نادلبلا ىف لوجتلاو ةحايسلا ىف مهئدابْب ذخأ ام ناعرسو ,ةيفوصلا تاضايرلا نم اريثك
 ةراف الوجتم اهب لظو .ةيبرغملا دالبلا ىلإ قاقزلا ربع مث ةيسلدنألا دالبلا ضعبب فاطف

 نع هتقيرط ذخأف .هقلي مل ارو 011 ةنس ىفوتملا نيدم ىبأل اهئانثأ ىف ذملت .ةليلق ريغ
 نادلبلا ىف - هتايح ذنم - ةيفوصلا هتقيرط تعاشو ءاينس ايفوص ناكو .هيديرمو هذيمالت

 فرعو نيعبس نبا ةياجبب ىقلو .اهقنتعاف ىرتششلا سفن - ودبي اميف - تألمو .ةيب رغملا

 مهيلإ رسف ةنجلا ديرت تنك نإ :هل لاقف نيدم ىأ باحصأ لإ هيشاذ هنأ نحس نأ ةئك

 نع ربعي ناك ىتح نيعبس نباب ايجعم اليوط لظو .ىلإ ٌمُلهف ةنجلا بر ديرت تنك نإو

 ىف لخدت نل :هل لاق نيعبس نبا نإ لاقيو ءنيعبس نبا دبعب هتاموظنم ضعب ىف هسفن
 متهعقر ديري) ةيفوصلا ةينابشق تسبلو كبايثو كعاتم نم تدرجت اذإ الإ ةيفوصلا قيرط

 ةروصلا هذهب قوسلا تلخدو (شيواردلا ملع ديري) اًريدنب كدي ىف تلمحو (ةيلابلا

 غي مايا :ةثالث قولا ىف لظو. :ةيعيس نبا'قل مسر امك عنصف .بيبحلا ركذب تأدبو

 :ادشنم ةفوصتملا رطاوخب

 ىنغي قاوسألا طسو ىف 0سانكم ضرأ نم حيوش
0 

 ىنم سانلا ىلع سشاو ساصنلا قمن ىلع ..ىثا

  ىلذاشلا نسحلا ىبأ خيشلا ىلع اهيف فّرعت ةرتف ةيردنكسإلاب ماقأو ءرصم ىلإ هجتاو

0 

 )١( هناويد هلاجزأو هتاحشومو هراعشأ ىف عجارو هراعشأو هتمحرتو ىركششلا ىف رظنا '
 ,1860/7؟ بيطلا حفن هلاجزأو هتاحشومو  7١0.(ةيردنكسإلا عبط) راشنلا ىلع .د قيقحتب

 ةنيدم ةياجب امنيب برغملاب ةنيدم : سانكم (؟) ص يىنيربغلل ةياردلا ناونعو 60 /ع ةطاحاللاو

  4ظ .رئازجلاب ةيلحاس  لئاسرلاو ىتكبنتلل جاهتنالا لينو اهدعب امو
 ص (ساف عبط) ىدنرلا دابع نبال ىربكلا /١951



 م
 كلذبو ءامهتقيرط اهنع لمحو ئسرملا س ايعلا ىبأ هذيملتو ةيلذاشلا ةقيرطلا بحاص
 0 ارارم جحو «هيلذاشلا مه ىخويش » : : الئاق هلاجزأ ضعب ىف فرتعي

 ٠ نبا ذيملت ليئارس |! نبا ىقل هنأ هومجرتم ركذيو .رصم ىلإ داع مث ماشلاو قارعلا ىف

  .ىنبسلا فوصتملا ىدادغبلا ىدرو رهسلا رمع باحصأ ىقل (ك ٠ ةنس ماشلا ىف ىبرع
 35/ ةنس طايمد لحاس ىلإ ءاشلا نم هل ةبوأ ىفو .فراعملا فراوع تانك فلؤم روهشملا :

 نيعبس نبال هؤاقل ناكو .همسا لمحي دهاش هيلعو .اهب هربقو ءاهتربقمب نفدو اهبرقب ىفوت
 ضعب نظي نأ ىف اببس اهونم اينثم ةلاجزاو. ةتاحشوم ىف .ةمسال هركذو هب هباجعإو
 .ءارب اهنم وهو ,ةقلطملا دوجولا ةدحوب نمؤي - هلثم - ناك هنأ مهدعب ءاج نمو هي رصاعم
 ىلإ رصم ىف اهنم لقتناو .ةينسلا ةيفوصلا ىبرغملا نيدم ىبأ ةقيرط ىلع هتايح أدب ذإ

 :ىنيربغلا لوقي هيفو .ىنس ىفوص وهف .ةينسلا ةيفوصلا ىلذاشلا نسحلا ىل 5 ةقي
 ةفرعم هل ,نيعطقنملا (ةيفوصلا ديري) ءارقفلا نم .دباعلا حلاصلا ىفوصلا هيقفلا خيشلا»
 هلئاسر ىف ىلذاشلا ىدنرلا دابع نبا هب هونو «ةيفوصلا نيحلاصلا ةقيرطب ةفرعمو ةمكحلاب
 : هتديصف حراش قورزر دمحأ ةيلذاشلا ةيفوص نم هب هون اك ,ىربكلا

 ىف "'لانْرَع هب ىّدعف اًمُهَس ىَمَر ركفب 2ىنسحلا ال ةدايزلا انم اّيلاط ىرأ

 دحا :قرافلا خيشلا » : هلوقب هل هتعن جاهتبالا لين :هباتك ىف ىتكبنتلا هنع لقن لقن ذإ
 ,نئسلاو نآرقلا هيلع دق ناك .ةيفوصلا تاداس نم راص مث كولملا ءانبأ نم ةيفوصلا
 .« قبسلا بصق هيف زاحف قاوذألاو مكحلاو ذات لاو. دارها ملع امأو ,ثيدحلاب افراع
 ناك ..ةيفوصلا ةقرخلا ىسبال ةكربو نيدرجتملا مامإو ءاهقفلا سو رع : :هيف ىرقملا لوقيو
 ىقلو قافألا ىف لاج «.لمعلاو ملعلا لهأ نم .هيناعب افراع هيلع ائاق نآرقلل دوج
 ةورعلا» :اهنم ,ةفلتخم ايتك فنصو «.تادابعلاو درجتلا رشاو .تاجح جحو ,خياشملا
 ةماعلا ديحوت ىف ةيسدقلا ةلاسرلا»و «(ةيفريفلا نارهألا ىف ةيدوجولا ديلاقملا»و «ىقثولا

 : هل وق هرعش نمو .« ةيناسحاإلاو ةيمالساإلاو ةيناميإلا بتارملا»و اا

 ٍرْهَدلا الو ٍنامزلا تحت 5 ملقا ريثنلاوب .هرعتلاب انج. .:تهتا .دقل
 رمألاو قّلَلا ملاع نع اهب تب ٌةّيسَّدَق ةَحفن ىبلقل ٌتءاجو
 ٍرْجَهلاو لصولا نع ىنعأ نم تهزنو ةظحل هنع لصفنأ مل نمل تلصو

 ةبحملا ماقم : ةدايزلا .ةنحجلا : ندعو ىنسحلا )01(

 .ةيفوصلا



 س3

 ردا اه نطل ف بيبشتلا هب ُديِرأ ىننأ ريغ هنودالإ ٌفضَولا 57

 0 طباضا نع لج 1 صب اًمئان ظقيأ م لثم 2

 ئ 0 هع الق ةيف ويفل |: مقل ةمامإلاو ةدابعلا ىف داهتجالاب 37 ادني هين قو

 تجززتما ةيسدق ةحفن هبسحف .ةايحلا عاتمو ةسايسلا هأج نم سانلا هب قلعتي امم ءىش

 ناوضرت لا تلضو ل وو .ريبدتلاو قلخلا ماع نم هيفام لكو نوكلا نع باغف ,هبلقب

 ىلزغو ىبيبشت :ت امو .هب طيحي فصو الو رجطاو لصولا نع ّىنغ هنإف كردتسيو ,هتبحو هللا

 هلظعبو لجيام هقل لالج نم رصبأف توص هظقيأ مئان لثم أكو .دب رعشأ ان نضعيألا

 انأكل لب .ظافلأ هب طيحت ال ذإ .لالجلا اذه ىلع ل ىيسحلا قانا هو رضا: نع

 2 تاع شون ىدحا ىلا هلو هباحح -لإ  ةاناهع هود كيضح لهاتلألا

 يمأيه قدتع ذل ,كقو تنجو 0 ,ىقشع راذع تعاخ

 ىف ىوهلا , ىنعد ىمئال 0 ىبهذم
 ىلامو يلا دع أمف تقشع ىلامو 55 ىوهلا ني 5

 هيف كتهتي حبصأ دقل لب .همارغ ىف مشحتي وأ ظفحتي دعي مل هنإ لوقي وهو ظ

 هلالح اك مايطا اذه هلالح دقل لب ىوهي نمي همايه هب حمج ذإ ءلجخي الو ىحتسي ال

 وهو ,نكمم دح ىصقأ لإ ةيهلالا ةبحملا بارشب ىشتني ىتح مادملا تاساك ىلع بابكالا

 اذهب هيلقو هحور جي ىتح هل ابهذم هند ذختي وهو ءفاص قيحر وه لب ايداع اًبارش سيل

 ىف علدنا دقو .هلامو نيمئاللا لاذعلل ف ,كلعي ام لكو هحور هيف لذب ىذلا ىنابرلا بحلا

 1017 هنت وعل دلوقا نير ل نسل د١ ومقر ةسورشسا ه1: ىلإ اند حاول

 ىبيح انف كتايحب 000 ٍىبيحأي

 ىب فدلاس ىَرْدَأ تنأ ىلاحل ٌرظناو ىل قر

 ئميبتط“ :انن كاجف ىئاودو ا تنأ

 ظ ةسالسلا هذطو . انتم السرو اهتبوذعو اهتفخل اناريط مفلا نم ريطت داكت تالك ىهو ْ

 ' ريغو ةيلذاش نم ةفوصتملا تاقلح ىف هلاجزأو هتاحشومو هرعش داشنإ رثكي ناك ةبوذعلاو

  «ةحالملاو عابطنالا ةياغ ىف هرعش» :ىنيربغلا لوقي .هومجرتم اًعيمج اهب هّونو ,ةيلذاش
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 هتاحشوم ىف» :ىدنرلا دابع نبا لوقيو «نسحلا ةياغ ىف ىلجزلا همظنو هحيشاوتو
 .ةودلظ اهنلفوي ةةرالخ -ةلاجناو: "

 ةيوبنلا حئادملا ءارعش (ج)

 كلذ ىف مهلثم .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حئادب سلدنألا دارت شنت نأ ىعيبط
 هاوقت ىف ملسم لكل لماكلا لثملا وه ذإ .ةيمالس الا ةيبوعلا نادلبلا عيمجاو ءارعشلا لع

 رضع لنه سلونالا ىف رثاكتت حئادملا هذه تذخأ دقو .هبر هاو هلاثتماو هعروو هكسنو

 ىراصن لعج امم .ةريثك تارامإو الود سلدنألا هيف تحبصأ ىذلا فئاوطلا ءارمأ

 اوضرفو ,عالقو نوصح صعبو ةلطيلط اودرثساو :سلدنالا دادركسال نوطسني لايشلا

 رعاش ريغ لعجام وهو .نيعناخ مط اهنودؤي اوناك تاواتإ نيذبانتملا فئاوطلا دا نا ىلع

 ف ةوقلا ويلي لا هس نشل دن الا: ديكس نأ لمآ ميركلا لوسرلا حيدم ىلإ عزفي ىسلدنأ

 ىتح ىرجطلا سداسلا نرقلا دنم كلذ عستاأو .فينحلا نيدلا ءادعأو اهئادعأ لاضن

 اذه ىف هدجن نحنو سل دنألا رعشلا ضارغأ نم [ريبك ام ىوبنلا حيدملا حبصأ

 طبهم ةكم ةبطاخم ىف هلو 01١ ةنس ىفوتملا ىسويلطبلا ديسلا نبا ناسل ىلع نرقلا
 نبا هللادبع ىبأ ناسل ىلع هدجن لثملابو ءفيرط '''رعش ميركلا اهوسرو ىوبنلا ىحولا
 ناقيت رعب لوتميرلا ترش عم هلو ,نيطبارملا ريمأ نيفشات نب فسوي بتاك لاصخلا ىبَأ

 ل ةباتك .نم .ريخألا .عزجلا .ق ئرفملا قوسيو .ءالبركب نيسحلا لتقم

 عب انمو راونألا علاطم» : هباتك نع اهلقن هنأ ركذي ةيوبن اًراعشأ ىفوصلا فيرعلا نبال

 ةيسنع قب هلق نموت «نارعبألا

 هنالا رخ ةيزد هك 9-5 | ٌدُمَحُماِي كقحو
 هايملا بيط ال ُبلقلا ماهف 001 يف كب ا تارح"

 ءاًرورسو ةحرف هايند ىف هب لان هنإ الئاق رمتسيو ؛مالسلا هيلع لوسرلل هلاو بح وهف
 هحدم ضعب ىف هل للذتيو .هيفصو هلإلا بوبحم بحي ذإ اهتو اها هارخأ ىف هب لانيسو

 متخو .ائجلمو اًذالم هل نوكي نأو اضرلاو قتعلا هنم بلطيو هل تس ديضقتا ةلئاك

 بيطلا حفن اهتيلاتو ةديصقلا هذه ىف رظنا (6) 00 .اهدعب امو 6١ال/»# ضايرلا راهزأ )١(
 . اا ْ 65١. ربخ نبا تسرهف (؟)



 ما

 0 ىداهلا ىبنلا ىلع هللا ةالصب اهتايبأ عيمج حتتفت هل ةديصقب هباتك نم :دئاراتتعلا ىرقملا

 ظ :طمنلا اذه ىلع ميظعلا

 هانتعالاب ُحاورألا تذال ام ىداهلا ِّبنلا ىلع ُهإلا لص ّ-

 دادج 00 قالا اًيَحم اًمكف يلا و هللا هيلع ىلص
 رق ع م 2

 220 ىو ثياب بحسلا تلطه ام لوس لع لصي نأ هللا . وعدي ليو

 نبا دنع حضتت الو .ىداملا هباتك ةوبنلا متخو داشرإلاو رونلاب هصخ ذإ ,ناصغألا

 دنم تدجو ىتلا ةيذمحملا ةقيقحلا ةركف ىوبن حيدم نم ىرقملا هل هقاس ايف فيرعلا

 لوسرلا حادم ضعبو ةفوصتملا ضعب هددر ام ام .دوجولا رادو كالفألا اهوح ترادو لزألا

 قتلو ات اًيفوص ناك فيرعلا نبا نأ نم 07 ام دكؤي امم .قرشملا ىف

 ءمدأ كلو دع ةرايزلا ةرهاطلا ةسدقملا ةضورلا ىلإ راحلا '' ] 'هقوشتو لاب نب نسحلا ىبأب

 .نيسحلا نيبأت نم هراثكإو تيبلا لآ ىلع هحادمأ '" ريفا نييددإ قنا رتض ريكماز

 ىف ةنايبألا نم تائم ىف " ا 1١١ ةنس ىفوتملا ىسيع نب دمحم فصانملا نبالو

 .ةملكب هصخنسو ىزازافلا دير وى هرصاحب ,ىنتللو .لوسرلا محي

 ةنيدم طقست ةريبكلا ةيسلدنألا ندملا 5007 يا ةارد هع[ نيحو

 ءارعشلا هذختا ذإ ىوبتلا حيدملا رثاكت نييلامشلا نابسإلا ىراضنلا رجح ىف ةئيدم ءارو

 اوناكو ءمهتنحم نم مهذاقنإل ميركلا لوسرلاب داجنتسالاو ةثاغتسالل ةادأ نويسلدنألا

 فيرشلا ىوبنلا ربقلا ىلإ لئاسرب اهنوقفري اوناك ذإ ةيوبنلا راعشألا مظنب نوفتكي ال

 لصفلا ىف لئاسرلا هذه نم .فرطب ملنسو ,ةريطخ نحم نم مهنطو هيناعي ام نيفصاو

 ىف ىرقملا هل دشنأ دقو ,ةئاتتسو نيسمخلا رشع ىف ىفوتملا نانحلا نبال ةمجرتلا عم ىلاتلا

 عيدب ,"”سمخمب اهلهتسيو ,ةيوبنلا هحئادم نم ةعئار ةفئاط بيطلا حفن نم عباسلا ءزجلا

 هتريس انا رع ضرع هيفو «|يلست م هيلع اولص» :سماخلا هرطش لعج

 ا :لييشالا لهس نين“ هيفاربإ وضاع ناكو بة هانلا كنان دعو ةرينملا

 ١٠١ ١ص ىف هرداصم لهس نبا ىف رظنا (6) 7٠١/7. برغملا (؟)

 رداص راد عبط سابع ناسحإل هناويد ةمدقمو دا ةيقحلا ملاعملا ىف ةينسلا ةردلا اهامس (6)

 7١0 ١. ص ةلمكتلا
 .تو ريبب
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 هردص هللا حرشو .هب طلتخيو ملسملا ىليبشإلا بابشلا عم سرديو أرقي أشنو ءانفلسأ اك

 هيو ءارارم عبط ناويد هلو ءارهام ارعاش ناكو ,همالسإ هبابش ريكاوب ىف نلعأف مالسإإلل

 ا

 : لق اهمتح .لقو :فلاسلا .قاتحلا نبا

 ينحل كاذ ىلإ ننال ئقوش اي

 اميلست اوملسو هيلع اولص 00008

 07 ناتحدم ىييلعلا رعشلا باحصأ نيب هل مج قياطرلا مزاحلو ٠ ٠ "نائب

 ا .«ىلابلا للطلا 5 اجاب معالأ» : :ويسقل |: ىرزما 0
 م نبا لثم رعاش ريغل ةيوبن مادو هين ك/ا و بلا باتك

 ١ ؛ ماع لك اًيمسر ًالافتحا ىوبنلا دلوملاب لفتخحي نأ ةطان رغ ىف اًديلقت حبصأ دق ناكو
 كلت نم ةفئاط بيطخلا نب نيدلا نانسلل و 1 ةييلل وما .نفنشتو .ةيوبن حئادم هيف ىقلت نأو
 حفن نم ريخألا ء ءزجلاو ضايرلا راهزأ نم لوألا ءزجلاو هناويد ىف ةلجسم ىهو ,تايدلوملا
  .ةرهابلا هتازجعمو لوسرلا لئاضفب ىنغتي مث ,زاجحلا ىلإ نينحلاب اهؤدبي (مئادو .بيطلا
 هريوصت نمو .هدهع ىف ىوبنلا لافتحالا ميقأ ىذلا ناطلسلا حيدمب ابلاغ ةيدلوملا ىهنيو
 :هلوق رهاطلا ربقلا ةيؤرب لاحتكالا ىلإ عاتلملا هنينحل

 اذشللاو سقما بقلا اهب ٌتئجو ةّبْيَطِب رايدلا تهفاش تنأ اذإ
 ادذخ دب رفعو اعمد ديب رذاو ّىمحلا كلذ ىف رادلا لديعب نع بنف 17 6ع 3 5 ى

 .اهدعب امو ١78/7 ضايرلا راهزأ () .غغ0/10 مفنلا )١(
 ل 2,١74 ,88 ص ةنماكلا ةبيتكلا ١ جبار 6 نم لوألا مسقلا ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلا (؟)

| 
 ا



 مسام

 ' ىفو ةقاخ نبا اههرصاعو .ةملكب هصخنسو ىشآ ىداولا رباج نبا هرصاعي ناكو

 2" نم ىناثلا زجل 3 هل كافل وم كرو نبال ىرقملا 2 ,ةعيدب ةيوبن عام -

 اورو ىَفلْرب نص وصحي مركأو 00 دا هللا بيبح تنأو

 ' ناوكأب دوجولا راقفلا اه كالولوب دع ةلج .نوكلا ذيل .كلأو
 0 2 0 و

 ناسيينب يات تدلف :الوو 12 لخآ ل كالفألل كالولو

 ءانطضأ شا ناو ةندمعلا .ةقيقحلا ةركف هلاثمأو ىئريضوبلا نم سبتقي هنأ حضاوو

 ,«ةاهنانل ىف كفطس اه هالوزو تالف ألا قارولا علطمو دوجولا ةلع هنأو نوكلا ةأشن لبق

 كي أ فاز ابن ليلك فقوتن نأ ىرعو بة ريغلا هلعشو هتاهس اهديحب نم دتالقلا عضاومو

 شا ضداولا . نيا قار. عدازافلا

 71 ً ١

 ىزازافلا ''"ديز وبأ

 نأ درجمبو «هؤشنم اهمو ,ةبطرقب دلو :نتناخب نب كيعتس نأ نب ىيحرلا يعذب ىبأأ وه

 هقفلاو هتياورو ىوبنلا ثيدحلا نم دوزتي خويشلا تاقلح ىلع ٌبكأ ميركلا نآرقلا ظفح

 :ةركبس ةيبدآلا :ةتيهوم تحشفتو :رغشلاو: يدالاو: وكتلاو ةغللاو مالكلا ملعو دل ويضاو

 ' ةعيفر ةناكمب ىظحو .,ةيموكحلا ع نيواودلا ىف لمعو .هناسل ىلع اقفدتم رعشلا عوبني لاسو

 نبالو (ه 0551١-41؟) شكارمب ةفيلخلا رصانلا هيخأل ةيليبشإ ىلاو قحسإ ىبأ دنع

 ىلع هتيالو ىف سيردإ ءالعلا ىبأ همع نيواودب لمعو (ه١17-509) رصنتسملا هيخأ

 ةفيلخ - سلدنألا ىف وهو - ءالعلا ىبأب ىدونو فورظلا تروطتو «ةبطرقو ةيليبشإ

 ىف لمعلل ديز |بأ مدقتساو 171 ةنس هتمصاع ىلإ قاقزلا زاجو .شكارع نيدحوملل

 177 ةنس هبر ءادن ىبل يح هتف هه ىضحت دكت ملو ءايضار هابلو شكارم نيواود

 ءاحنإلاو راكنإلا ديدتك انهن ةاعاق و ناك هنإ هتمحرت ىف بيطخلا نب نيدلا ناسل لوقيو

 هل هرك عم كلذب امزتلم ءارمألاو ةالولا نع ةباتكلاب اسبلتم ناكو ,عدبلا لهأ ىلع.

 ] 0 ..هنع عاطقنالا ىلع هصرحو

 مظنلا لاجتراو ةهيدبلا ةعرس ىف هللا ةيآ ناك هنإ ديز ىبأ نع اضيأ نيدلا ناسل لوقيو

 .اهدعب امو ه0. مقر ةلمكتلا ىزازافلا ديز ىبأ ةمحرت ىف رظنا )١(

 ىرقملل بيطلا حفنو 017/7 ةطاحالاو 1
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 بتكلا ءايحإ رادب عبط لمع :نالمع دهزلا ىف هلو .لامعتسا ةالاومو ةدام ٌروفو رثنلاو
 اهلعلو «ةيظعولا مكحلاو ةينيدلا حئاصنلا ىف ةيرشعلا دئاصقلا» مساب ةرهاقلا ىف ةيب رعلا
 تارشعملا» :هلوقب اهحنشتفا هنإ لوقيو .ةيدهزلا تارشعملا نيدلا ناسل اهانس ىلا .ىف
 جهانم ىلإ ةقئاش .نيقفشملا نيلجولا ةنسلأب ةقطان ةيدحلا ةيقيقحلا تاركذملاو .ةيدهزلا

 نانع اضباق :مهتاراشإو مهضارغأب أنميتم «مهتدابعب اكربتم اهمظنا .نيقبتسملا نيكلاسلا

 تايبأ ةرشع ىلع اهنم لك لمتشت دئاصق تارشعملاو .«..مهتاراجمو مهتانادم نع ىوعدلا
 سئفنب ناث ناويد ناويدلا اذه راوجب هل ناكو .ةيئاجطلا فو رملا عيمج ىلع ٌةموظنم ,رثكأف

 تاحفنلا» :هلوقب اهحتتفاو «ةيبحلا تارشعملا» : هامسو كسنلاو ةدابعلا ىف همظن قسنلا

 ْنَم مظن ءادمك نيبئاذلا ءادجو نيبهاذلا ةنسلأ ىلع ةموظنم .ةيقوشلا تاحفللاو .ةيبلقلا
 :اعراض هوعديو هبر ىجاني هلو «مهارم ىلع جسن

 بئان لك ىف َفطللا ٌتدجو كني د لك ىف نفل توت كيلإ

 بحاص هءاينا ..وأأ ردع ->تافش لاو تا كيف ىئاجر ع آ
 بئارتلاو اشحلا نيب احش تناكو اهرامغ نم ىنتيجن | رك مكو
 ىبها ذم ىلع تدس دفن ىنثغأ هئاعد دنع ٌرطضملا ىجنمايف

 ةعلسلا راثآلاو» : فاضأو « ةلبقتملا لئاسولا» ةيوبنلا حئادملا ىف هتعومج ٍىمسو

 ل اهّدعأو .لابعألا ىكزأ نم اهدقتعا نم مظن «ةيوبنلا ةيرشعلا ىف عدم ةلدلا
 ,لاغشألا عباتتو عطاوقلا ىلاوت ىلع ا هرطاوخ غّرفو .لاوهألا شهدم نم هلبقتسي
 ,ةبوتلل لوبقلا لو - هناحبس - هاو ..ةلالجلاو ددؤسلا ةياغو ,ةلاسرلا متاخ ةكرب اجرو
 ةعساولا هتمحر دوهعمو .هتردق بنج ىف ريسي كلذف .ةيولطملا ةنملا هذه غي وستب نانملاو

 مسأب ةيب رعلا بتكلا ءايحإ راد ىف ةعوبطملا اهسفن ىه ةعومجملا هذه لعلو «هترفغمو
 ةزمهلا نم ةيئاجهلا فورحلا ىلع تاسمخم ىهو .«لَت ىبنلا حدم ىف ةلبقتملا لئاسولا»
 دحأ ىتح هيف راودألا ددع لقي دقو ءارود نيرشع ىلع لمتشي دق سمخملاو .ءايلا ىلإ

 :هللا لوسر نع ىنونلا سمخملا ىف هلوق نمو ءرشع
 تت دكيدملا هاوشمب تيضخو برغمو 0 هأرسم ا رمق الب 0 م

 "كس .نيفلاغلا بلا 22 ٌبِرْضَم روتلا هد يق ل .ناكو
 9 نيح ل ونديف بسيبح

 .ةكئالملاو ءادهشلا حاورأ ةروكذملا ىهتنملا ةردس اهب ديري :رونلا ةدس )١(
 اهيلإ ىوات ىتلا ةنجلا اهدنع ناو مجنلا ةروس ىف
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 مهيدل كاز ٍفصولا ىف مهب ٌةيبش مهنم وه امو ىلعألا رملاعلا نم
 مهيلع ناح سا لهأل 0 ههبلإ ناد قلخلا ّلكب 5-5

 "16 جهل باضوب اخنض: ميل ةءاضا

 هن :تصخو «ةيراقملاو قراتقلا هرون ةعشأب تءاضتسا رمق ِةلَي لوسرلا نإ لوقي وهو

ةردس دنع ,هجارعمب اهيلإ دعص نيح .ءامسلا ىف لزنو ءفرش هدعب ام اه فرش ءبرثي هراد
 

 ةكئالملا ملاع نمل هنإو .هيلإ بوبحم برقأ لب اهيح تلا ارق كلاعلا تراس .ىهتنملا

 عم قلخلا ىلإ ةادسملا ةمحر لل هنإو هتراهطو فصولا ىف مهب ههبشل «مهنم نكي مل نإو ىلعألا

 احبص دوجولا ءىضي سمش هنإ لب .فطعلاو ونحلا عمو هبر هجول صلاخلا حصنلا

 ىرقملا اهنم دشنأ ةريثك تايوبن ناويدلا اذه ءارو ديز ىبألو .اقدغ اثيغ هيلع بكسنيو

 :لوسرلا ىف هلوق كلذ نم ءاروذدبش حفنلا ىف

 يرش ةملاظ ةاقزألا يع نظن ىلع ىلإ .نيتلالا 6 مّدقت
 سا ب ع

 ىّرسك الو كاذ دعب نم رَصيِق الف اهلهأو نيرفاكلا موسر ٌىئفعو

 ارسإلا نع راما سر روش ميلك سانلا ىلع يفيرشتب صخو

 مس هَ 6
 مناد

 < ىف 00 تراعلا ىف 1 5 ظ هيلا 0 نم 0

 هيلإ عفترت نأ ماهوألا عيطتست ال ىدم ىلإ هبر دنع مدقت ٌةْلَِك لوسرلا نإ لوقي وهو

 ىرسك الف ءاروكذم ائيش نكت مل نأك رافكلا موسر احم دقو .تفهلت امههمو تدّعص امهم
 ناترهوملا فيلس دقن سضق:الو ؛مالسإلا رايد نم تحبصأو هدالب لك هنم تبلس ذإ

 هصخ .فيرشت هدعب أم سانلا ىلع فيرشتب هللا هصخو .ماشلاو رصم :هجات ىف ناتئلألتملا

 ىهتنملا ةردس دنع هلوزنو عبسلا تاومسلا ىلإ هيقرتو سدقملا تيب ىلإ اليل ءارسإلاب

 .ءا رساإلا ة  ةروس وأ ىف ءاج ام كلذب اددرم .هدبعب ىرسأ ىدلا ناحبسف ,هبر ىجاني

 ىوبتلا هحيدم ىف ديز قب ددربو .ءارسالاو ىرسملا ىفو ىراسلا لوسرلا ىف كروب لوقيو

  ىتلا هتغالبو ميركلا نآرقلا ةزجعم ةقراخلا ىربكلا هتزجعمو ةيداملا لوسرلا تازجعم

 .هباحصأب ارب مهرثكأو ,مهلضفأو ءايبنألا ريخ هنأ ركذي ائادو .ةقحال الو ةقباس ا سيل

 اود رتف ةاجتلا ىطاش نع اودرحتا نتا لوقيو. ءوردعتلاا قم ةنادعأ لع ارازغ لمقر

 0 .كاله هدعب ام كاله راحب

 .ةفهلتم :ىرسح .ءاجرع :ةعلاظ (؟) .رطمملا قدغلا باحسلا :نزملا )١(
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 ىييلدلالا نباح "ادا

 394 ةنس اهب دلو ةيرملا لهأ نم .ىراوهلا رباج نب دمحأ نب دمحم هتلادبع وبأ وه
 ديعس نب دمحتو ةيب رعلا ىف شيعلا ىبأ نبا لثم نم خويشلا ىلإ فلتخاو نآرقلا ظفحو
 متتسي نأ ىأرو ءرصبلا فيفك ناكو .ثيدحلا ىف ىواوزلا هتلادبع ىبأو هقفلا ىف ىدنرلا
 فسوي نب دمحأ رفعج وبأ هقيدص هبحصو .ةيماشلاو ةيرصملا رايدلا ىلإ ةلحرلاب هتفاقث
 عمسو .ماشلا ىلإ اداعو اًجحو .بتكي رفعج وبأو مظني رباج نبا ناكف .ىطانرغلا
 الغلغتو بلح ىلإ 31147 ةنس ىف هبحاص عم هجتاو ,هرصع خويش ىلع قشمدب رباج نبا
 كلملا ,نبا نيدرام « ناطلس .نع هتلحر ىف ةطوطب نبا ركدي ذإ ٠ ا وراني وج اهنلاش

 لزجيف ةيفوصلا نم ءارقفلاو ءارعشلا هدصقي ,مركلا ىف اضايف ارحب ناك هنأ حلاصلا
 ءاحدام فيفكلا ىراوطلا ىسلدنألا رباج نب دمحم هتلادبع وبأ هدصق هنإ لوقيو ,مهاياطع
 رثكأ دقو 6٠ هلام ةرعبل ان قا وتو هيلع ق الي ولف شافو .مهرد فلأ نيرشع ه هاطعأف

 «نينوكلا ديس حدم ىف نيدقعلا» هامس ناويد هيف هلو .ىوبنلا حيدملا ىف مظنلا نم

 ذإ ىميلعتلا رعشلا ىف ةبصخ ةكراشم كلذ بناجب هلو .هنم ةطوطخم ةيروميتلا ةبتكملابو
 ىهو 6 نيب ترهتشا ةيعيدب هلو .كلذ ريغو ظفحتملا ةيافكو بلعث حيصف هيف مظن
 - ىلحلا نيدلا ىفص ذنم - اهباحصأ اهب ضراع ؛ىوبنلا حيدملا ىف دئاصق
 ندا ناذولا نفت نترل انانجاو تت انؤل' اهين تيب لك اوهدواو هةيمنملا :ىزيضوبلا
 : فا هيدر ناسعلا فد مساب ترهتشاو :للانرقلا ودمر هتلحر ىف ةقيفر اهحرشو

 ةروصقم اهنم .هتايوبن نم ةريبك ةفئاط حفنلا ىفو «ىرولا ريخ حدم ىف نيل ةلخلاو
 : هلوق أهنم فطتقن كتيب ةئاثالت وحن ف

 ىشم ليللا ىَجُد ىف ْنَم هب ىّدُه ىّده حابصم هللا لوسر نإ
 ىَدُه ْمجَن اهِقأ ىف هّنإف ل ل

 ادب د متع نع هاف كلف ىف امُجنَأ اونوكي تنإو

 اال م تكن هرعشو هتمجرتو رباج نبا ىف .رظنا )١(
 .نآلا ,ايكرتب ةيرق : نيدرأم )3( رردلاو "0/ ةطاحاإلاو 564 ص نايمهلا
 :ةعدب اطول ةططقلا :اريسلا (؟) بهذلا تارذشو 4795/4 رجح نبال ةنماكلا
 ,534/9-150: بيطلا حفنو رك



 ا

 ىدتزاوأ | ربصلا درب ىف لاتغا» اذإ | .ضؤرلا 3 اقالخأ 0
 ع

 نم اريثك ىوبنلا حيدملا 550 اهنمضو لزغلاب ةروصقملا رباج نبا أدب دقو

 رهدلا نع ثدحتو ,هتازجعمو هجارعمو لوسرلا لئامش ىف لوقلا لّصفو ؛مكحلاو رطاوخلا
 هدعب هترايزو مارحلا تيبلا ىلإ هجح نع ثدحت اى .لودلاو سأبلا ىلوأب هتاوطسو
 هل دشنأو .هبرل هرخذو هتّدْعو هذالم هنإ لوقيو .هربق رونب هينيع لاحتكاو لوسرلل
 :ىرقملا لوقيو ,ميركلا نآرقلا نوسن اهيف ىرو لوسرلل هختادم روغ عم: ةحام ىرقملا

 :وحنلا اذه ىلع ىضمت ىهو يك تس او

 هرقَبلاب ثوعبملا ىلع انثلا ٌقح هريَتْعُم لوقلل ٍةحتاف ّلك ىف
 هربخ اوحضوتسا ٌءاسنلاو مهاجر نعم عاش امدَق نارمع لآ ىف

تسيلف تْمع ٠ ةدئام هابعن نم سانلل دم نم
 ئ ماعنألا ىلع 

 0 هردتبم دوجلا كاذ لاَقتأو الإ ا ءاجرلا لحام 1 فارع

5." 

١ 

١ 
 ص ٠ اج: ٠

 ىلع اعئار اماحتلا هانعب محتليو تيبلا حيدم ىف هلا مس | عضو مكي هنأ فيرطلاو

 ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلاو ةحتافلا روسل تايبألا هذه ىف هركذ نم ىرن ام وحن

 ماعنألاو ,ةروسلا ىف ءاج اك ميرم ةديسلا لآ نارمع لآو .لافنألاو فارعألاو ماعنألاو

 ىنعب فرع عمج تيبلا ىف ىهو .ةروسلا مسا كلذك فارعألاو ءلبإلا ىهو ةروسلا مسا

 ءامسأ راهظتسا ىف ةقدلا هذه تدرطاو .اياطعلا ىهو ةروسلا مسا لافت آلا: «فورعملا

 هترتِعو لوسرلل هتاولص ا اهتياهن ىف 00 .ةديصقلا تايبأ عيل ىف ةيركلا روسلا

 نيتمي ركلا نيتديسلل نيتيحت 9 ىدبهي (5 .مهيمسيو ءمهنم ةرشع اصوصخو ,هتباحصو

 ,نيسحلاو نسحلا اهينباوب ءارهزلا ةمطاف هتنبالو ِةِْلك لوسرلا ىتجوز ةشئاعو ةجيدخ

 . ةباحصلا لئاضف ىف ةلوطم ةديصق هلو .هحئادم مهاس نم. لك ىدهي لظيس هنا لوقيو

 دمتسي هنأ هدنع امئاد رعشنو .موسقم ظح اهتايبأ ىف مهنم مّلع لكلو ,تيبلا لآو ةرشعلا

 ؤ .اريزغ اقفدت قفدتي لب «,عطقتي الو فقوتي ال ضايف عبن نم
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 خارصتسالاو رافنتسالا ءارعش

 ذنم سلدنألا ىف رثاكتت نوعلاو ثوغلا بلطو ع رافنتسالا دئاصق تذخأ

 ىلإ ةيومألا ةلودلا رصع ىف ةخماشلا سلدنألا تمسقنا ذإ .فئاوطلا ءارمأ رصع

 اوركف املقو ءفصقلاو وهلل نوشيعي ءارمألا كئلوأ ذخأو .ةريثك تارامإو لودو تاسلدنأ
 مهناريج رودص ىلإ ةاوودسو حالسلا نولمحي اوناك مهنم ريثكو ,سلدنألا ريصم ىف

 مهؤادعأ ناريجلا ءالؤه دحأ ىلع برحلا رهشي نيح هودمغي نأ نوثبلي أمو نييسلدنألا
 ةيونس تاواتإب مهم مهتارامإو مهسفنأ نودفي اوناك كلذ نم رثكأو .لاهشلا ىراصن نم
 فئاوطلا ءارمأ نيب ةقرفلا هذهو ةصرفلا ىراصنلا كئلوأ زهتناو .نيمغار مهل اهنوعفدي
 661 ةنس رتشَب رب نصح هدادرتسا اولواح ام لوأ ناكو ءسلدنألا دادرتساب اودانتف
 نويدنامرونلا هرصاح دقف .,ةيلامشلا روغثلا ىنكر ةطسقرسو ةدرال يتنيدم نيب عقاولا

 اهلهأ نم راطأو سلدنألا لزلز ءاعشب اليكنت هتايتفو هئاسنو هلهأب اولكنو هيلع اولوتساو
 مظنف .لاسعلا هللا 6 ةلطيلط هيقف .للجلا ثداحلا اذه هعزفأ نمم ناكو ..ةدئفألا

 :'"'لوقي اهيفو سلدنألا لهأ اهب خرصتسي ةبهتلم ةديصق
 "!ءامصإلا اهنأش 71 طل مل مهساب ندرك رشعلا انام دق

 ةارديع لو لو لفط هب محري مل هومنغ ٍعضوم مك

 "داعب دع اهلا هما لإ يوب دوتلا عمو لكلب
 ٌءاَديِبلا ُةشرَفو بارتلا قوف لان ةوضأ دولوم ٌبرلو
 فافعل ٠ ةنيلئاس“ فرد أ دنقلا ةرجتمب :اهردح ىف ةةنوضتن

 ةقفش مهذخأت هل ,ةمخض مناغم اومنغو ,ةلتاق مهسأب انومر نيك رشملا نإ لوقي وهو

 ا ملا .اهب حيصيو همأ دشني عيضر ىلع ايا

 ا دق 558 0 ةيكذلا هذه مهتراثتسا نمع ناكو .عطقتتل سفنلا 15 0

 .لتقلا :ءاصإلا )١( 2 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل عبط) راطعملا ضورلا )١(
 ا :ءاغب (1؟؟) ْ] 5 ص (رشنلاو



 "ا

 | هيلإ بتكف .هبابش ىف هقيفرو ةيليبشإ ريمأ دضتعملا برت ىنزوهملا نسحلا نب رمع

 ىلع نييسلدنألا اهيف صخب اراعشأ مظنو ورا ىواديو عدصلا تالا 0 يه رم

 ] : "لوف اقع نم اءاذلا لف و «نطقلا .لهتحس: نأ لبق ودعلا داهج

 عل

 "!لزأ عْمِس اولا قرط هر الف رشلا تيب
 لقا نيذلا ىوس را لك اوُلئّرَحاو ادعت اوبن

 كا ميغ مث حايرو ٍَطو : ءشن _ضرألا قعص ٌءدَب
 '”الذألا ّرعألا ىعرتسا ملف لش - كْيَو - مهو ءايلعلا اند
 00ص ادد سل نم د مايألا ٌبجع

 بئذ ماونلا عماسم كص دقف ءرشلا ىلع - ةوقب - مزعي نأ ىسلدنأ لك ىف خرصي وهو

 ةيرضلا مهوب رضي ىتح مه اوعمجتيو اونشوشخيو مهئادعأب اوبثي نأ مهيلعو .كتاف

 ميغ مث ,ةنيل حايرو فيفخ لطي اشني باحس قعاوصلا ءدبف هموق رذنيل هنإو .ةيضاقلا

 ,ةبهتلم ةسامح نييسلدنألا حور الع نأ لواحيو .ةرمدم فصاوعو قوربو دوعرو فيثك

 ءالذألا ىهد فيكف .ةليلذ ةلق انؤادعأو ,ةعنملاو سأبلاو زعلا انلو ةبلاغ ةرثك اننإ لوقيف

 هوقا الز اه لوي أل ةديعت' عززت نأ نييجتلا دتعأ بحسو «هراروا ع انكسار ءازعألا
 صفح وبأ عاطتساو .ةوقلا طرفم ةبالصلا غلاب ايراض ادسأ ميخرلا نيللا اهتوصب

 نم مهناوخإل ايضغ ةطسقرس لهأ سوفن اوئلي نأ سلدنألا ءارعش نم هبارضأو ىنزوه ا

 اوعجرثساو ءمهب اولكنو نييدنامرونلا ىلع اوضقنا وح ماع ردي ملف ء.ركشبرب لهأ

 ظ .مهسجرو مهرضو نم اهولسغو ءرتشبرب

 سنوفلأو ةلاتشقب هجناش :ةثالثلا هدالوأ نيب هتلود مسق ةلاتشق كلم دئاندرف ناكو

 هجناش رصتناو سنوفلأو هجناش مصضتخاو :لاغتربلاو ةيقيلجب ةيسرغو شيروتشاو نويلب

 نأ قف الدبو ,ةلطيلط بحاص نونلا ىذ نب نومألل ىلإ اج مث ءريد ىلإ سنوفلا رفف

 نسرذ عراوفتش ةعئبشت ةذل ةمركاو نفك ىف هدلبب هلزنأ ولع و هقكوأ ىلا ةصرفلا زهتني

 حبصأو سنوفلا نويلاتشقلا ىعدتساو ,هجتاش ليتغاو .اهجراخمو اهلخادمو ةلطيلط 7

 00 . فكرا ةريعالا 0

 نيل توصي حيصت :لصت .قلخلا ديدش :لمص (7) ظ .41/؟ ةريخذلا (؟) :
 ] ] .قيقر ظ .كتاف بئذ :لزأ عمس (') :

 .اديدش ارطم رطمم ميغ :لبأ ميغ () '



 ل0

 ىتح ةلطيلط ىلع ءاليتسالا همهأ ام لوأ ناكو .لاغتربلاو ةيقيلجو نويل ىلعو مهيلع اكلم
 هعالطاو ةلطيلطب هانكسو» :بيطخلا نبا لوقي !نونلا ىذ ىنبل هقنع ىف ىذلا نيدلا دري
 رم امك - اهيلع ىلوتسا نأ ثبلي ملو .«'''ال ىراصنلا كل بجوأ ىذلا وه اهتاروع ىلع
 ىداو نم اهل ةعباتلا ىرقلاو ندملا عيمج ىلع ىلوتساو 217 ةنس - عضوملا اذه ريغ ىف انب
 شلوتسا ذإ ا سوفت 3 هيف ةلزاذ كلذل ناكو .ةيرمتنشو ةرييلط ىلإ راجيا

 ا رطقت 10 :ةريبكلا ةهيوجلا «كلخ داورةناوب ىانلاب ذخألا ىلع نييسلدنألا
 :'''”لوقي اهيفو ,ةدجومو

 دي ا 13.01 افابع اهم رفقا حابأ هت
 ”يدقلا - َءاش امك - هللّذف ابْعَص نيّدلل الِقْمَم كت ملأ
 هديل نيهان تارطما كت نط رفك اذ تاسست
 اسيل لول دقي اذه“ .نآع بلق يأ 92 اهّدجاسم
 "ا ومقنلا انهكاسم تانوضم تناك فرطلا .تارفاق 3

 .ةيبيلص ايرح العف نييلامشلا برح تناك ذإ .ةديصقلا ىف ةيوق ةينيدلا ةعزنلاو
 هازل :ةوانبأ يي هلو فرقا ىيدلل ريبكلا .نقتلا اذه طقس »نأ عوج: رعاشلاو
 اب سنوفلأ فوي مو .ةيادهو ناميإ راد ناك نأ دعب رفك راد حبصأ دقل ىتح .هتداعتساو
 مهرئاعش مارتحاو مهدجاسم ىلع ءاقبإلا نم اهلهأو اهءارمأ نونلا ىذ ىنب هيلع دهاع
 نيدلل ال نيملسملا ةيمح رعاشلا ريثتسيو .ةسينك ريبكلا اهدجسم لاحأ دقف .ةينيدلا
 .فوتحلا تقرذاو ةلَخأ نم فويسلا تلس املاط ىذلا ضرعلل اضيأ لب ءبسحف فينحلا

 ىف تامداخ ىلإ نلّوحتو ,لابجلا تاوذ ناسحلا روصقلا تابر تافيفعلا ءاسنلا تنهتما دقف
 كتفلاو رأثلل ماسحلا قشتم نأو ملسم لك مد كلذل كخي نأ يرحل هناورديولعلا توي
 ا الإ ءادعأب

 0 هلم ابراضم باهت بضع لك 1 ,اًرنهن هلو

 '"'اوروخت وأ اوراجت نأ ْنِم مكب ىلوأ توملاف مكلك اوتومو

 .عطاقلا فيسلا :بضعلا (5) 58١/5 مالعألا لابعأ )١(
 اخ نم اوروخت .هامح اذإ هراجأ نم :اوراجحت (6) .اهدعب امو 287/4 بيطلا حفن (؟)



, 
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 ميما كلا ميغ انتل هلا دل أ يفر

 مكنيد رأثب ذخألل مكمون نم اوبه قارا ءارمألو اغينخ نييسلذنألل :لوقيا وهو
 ناقل هنا .ميثألا مهن :اودع لابو مهوقيذت ىتح ,ةيراض ةدلاجم هءادعأ اودلاج لب اونهت الو
 هدعب اجيك اناوه كلذ ىف نإف مكل مهتيامحو مهتراجإ اولبقتو مهوملاس نا راه ةدعب“ ان

 مظعلا ربحي نأ ىسع .ريخألا ءامذلا ىتح مهزاني نأ ىسلدنأ لك خرصتسيو .ناوه
 .اهمظان مسا اهعم ركذي م اتيب نيتس وحن ىلإ اهدادتماو ةديصقلا ةعور عمو .ريسكلا
 د ل هللا دبع دمحم ىبأ ةلطيلط دهازل اهنأ نظلا ربكأو

 ةديصق اهيف مظني الو هدلب ةلطيلط ىلع سنوفلأ ىلوتسي نأ لقعي الو ,رتشب رب ىلع ودعلا
 ةديصقلا هذه ال اهتدجن ىف مظن هنأ انظ نظنو ءاهدادرتسال نييسلدنألا اهب رفنتسي ةراح

 .نييلاتشقلا ىديأ نم اهوذقني ىك هينطاوم اهب ريثتسي ةفلتخم دئاصق لب .بسحف

 فنا وللا اوما هتارامإ له عانوا نيود اند رع ف دن هقشأت قب تسون ناكو

 د رسلا ماسلا درك فا وو اهئارمأل لامشلا ىصقأ ىف ةطسقرس عدي نأ يأز
 ءاهقفلا نم هلوح نوفتلملا هل نّيز ىلع هنبا هفلخ اذإ ىتح ,نوجارأ كولم مامأ اهتيامح

 ' ناعرسو ءاهنع لزانتلا ىلع مهربجأف .دوه ىنب ىديأ نم اهذخأي نأ هتلود لاجرو
 .نيطبارملا ديب نم هيلع لوتساو: 817 ةنس. .قوجارا كله اهرضاح ذإ ةفزآلا تقرأ م
 لع اول قتلا «ةرواخملا نوعتلا» لع اهدفب .فراشتلا ىلوتسا دقف ءمؤش ريذن كلذ ناكو

 رسحنا 079 ةنس ىفو 014 هن اهب رع ةنوم طوب ةليظن لعوب ةائ1 نس اهيوتح ود

 ىلع اورطيسف اهتايصخش نم نوريثك ةصرفلا زهتناو ؛سلدنألا نع نيطبارملا ةلود لظ
 سد ولا رفعنا هلا انيؤو ةقاو نابع لع كاهيع نبا من نم رطيسو ءاهنادلب ضعب
 ةعاط ىف لوخدلاب كشمه نبا عنقي لاز امو ءارعاش ناكو نييبانلا سلدنألا تالاجر دحأ
 ةنعض اع ىف: نمقملا نقع قي تقسوم لا هني لسراف 851 ةنييشباو ىيضترا عت ةيدشوما

 هارنو .ةديصق ريغ هيف هلو ,هلابقتسا فسوي نسحأو ,هتعاط ىف هلوخد هيلإ نلعيل شكارم

 :لوقي اهيفو ,مهروحن ىف مهديك درو سلدنألا ىف ىراصنلا داهجل هخرصتسي ''”اهادحإ ىف
 َ < ى- 8 ٌء هما امو ِ 0 ا

 ""”اديرَط نيكرشملا .لمش: رضياف ”:دعلا ل :دمي .له :ىرعش تيل لا

 ,قايبح لول عقلا ل نعد - غا6//9 بيطلا حفن ىف ةديصقلا رظنا )١(
007 



 دل ديت ذا :تاواتسملا: مهتايتفو

 : تافهرملا 00
 .دوصحملا عرزلاك
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 ٌٍرْضنب ىراصنلا ىف ىَضَُي - دعب - لهو

 اب تنش » ىف ٌبوقعي وبأ وزغيو'
2 

 م لس 0

 ِءْبِع مهجن رفإ ىلع ىقليو

 اس ىلتقو يح مرداس

 ”نييصخ .تانفزللا :فرداخ
 ا'"اديمَع نيرفاكلا ديمع دي

 "ادوجه ديعصلا قوف مهكرتيف

 د الفلا هجو ىلع اعوكر

 نيروحدم نيموزهم نيكرشملا عومج رصبي ىتح هرمع ىف هل دمي نأ ىنمني نتفرلاو
 بوفعي ىبأ ةدايقب ادصح نيملسملا فويس مهدصح دقو لايشلا ىصقأ ىلإ نيدو رطم 1

 فق نيم تكتنش » ىح رامدلاو كالهلا , مج الزنم مهبقعتي وهوا هد 0 ل

 نوعكار مهنأكو ,مههابج ىلع 3 5 ىحرج مب ضرألا المت قىتح ٠ .اقيزق م مهقزع
 دودجاب تاولفلا هجو ىلع

 امعاون ةاغطلا ىديأ نم كليو

 املاطو ,سوسعلا نشح ىف َنلبقأ

 اًئاَرت بارتلا نهنم ربغو

 00 ضيفي نأ. ىعمدل ّقحف

 ةلفط ضاعت دقن. نقلا «فقلابو
2 

 :الئاق ىضميو .نوعرصم نوح رحي مهو ن

 '”ادويق لوججحلا مظن نم َنلّدبت
 ادورب قيقرلا يققولا نم نبحس

 اون ريعفلا' نهتم
 و م م ًَض
 '"ادوس عمادملا ّجَعد اهكلمت

 دول مملألا" قلاب رواج

 دخن

 نيملسملا ءاسللا :قاوقت نع كد اه ع نمؤملا دبع نب فسوي ةيمح ريثتسي ىشقولاو
 دقف لذلل اي لب .دويقلا لالغأ نهليخالخ ىلحو نهتنيز نم

 املا هيرو ياقلا متساب ّنشِع نأ دعب ةنشخلا ةيفوصلا ىراصنلا هوس قهوسللا
 ىف ةسيفنلا دئالقلا عضاوم بارقلا ْحْطَلي تامداخ َنَّرِص دقل لوهلل اي لب ةقيقرلا
 نك نأ دعب ةرجاهلا حفل ىف قاشلا لمعلا نم ةرضنلا رددرتخ نب تتاغ دير يروتسا

 نيدوصم : اديصح .فويسلا

 .مهكلمو ىراصنلا ديس لوألا ديمعب ديرب )١(

 .دومعلاب ليتقلا اهانعم لصأو اليتق ةيناثلا ديمعيو

 .ضرألا ةجحلو : ديعصلا .ه رابم ةعقو : لكلك )9 م

 نومئان مهناك ىتوم :ادوجه ش
 .ليخالخلا :لوجحلا (؛)

 :ةبيرت عمج بئارتلا .رابغلاب خطل :ربغ (0)

 .لحنأ :ددخ .ردصلا ىلعأ ىف ةدالقلا عضوم
 .رحلا دادتشا : رجلا

 جعد .هينيع ةقرزل ىنابسإلا قرزألاب ديري (1)
 .داوسلا ديدش : جعدأ عمج

 كي ى راوسلا عجوم : مصعم عمج مصاعم )9(

 ةضبلا ةاتفلا وا "0 : ءاطلا حقفب ةلفط .هةارلا



 منت

 0 ىشقولا لوقيو' .لالحلاو ةماخفلا نهم 5 تامودخ روصق تايتفو تويب تاير

 ناش وناللا جعذلا ءالجنلا نويعلا تاوذ ناسحلا كئلوأل اراردم ليعيد نا سمت

 :دلج نمار ويش ا ادق نهمصاعم ىف ةيبهذلا ٌّلحلاو رواسألا تلّدب دقف ,ميعنلاو ةيلحلا

 ةبورعلل 9-5 ! مالسالل ايو !راعللايف .

  نمؤملا دبع نب فسويل نييسلدنألا تاخارصتسا نم اهلئامي امو ةديصقلا هذهل ناكو

 ”هفلا ةئاف ننبأَو ىلع 0151 ةنس ىف سلدنألا لخدف .هسفن ىف قيضعلا رثالا نيدحتوملا ريمأ 0

 نسل دلال نايت قم. نيتك د عمار ةنقوم رق ىراصنلا قحسو .حالسلا ىكاش سزاف

 ىف مهعومج 57 روصنملا بوقعي هنبا هفلخو .هتكلمم اهب تعستاو .نوصحلاو عالقلاو
 16 ٠4 ةنس باقعلا ةعقوم ىف مهل بتك رصنلا نأ ريغ 01١ ةنس ةروهشملا كرألا ةعقوم

 امم ءاهؤارمأ براحتو اهنادلب تككفتو ,نيدحوملا ىلع سلدنألا تراثو .رصانلا هنبا دهعل

 ىراصنلا ىلوتسي ىتح 151١ ةنس ىفاوت امو ءاهنم ربكألا رطشلا عايضب أعيرس نذأ

 ىلوتسي ةيلاتلا ةنسلا ىفو ,سويلطب ىقرش برغلا ىف ةدرام ةنيدم ىلع نويلاتشقلا

 ىف ةدحاو طرفنُت نأ هرزدو دقعلا تابح ثيلت امو ,ةقرويم ةريزج لع ةنولش ري بحاص

 .نييلاتشقلا رجح ىف ىربكلا سلدنألا ةرهوج ةبطرق 777 هيمن: طقس ىوخأ رثإ

 اهاجر نيب ةيسنلب نم لايمأ ةعبس دعب ىلع ةشينأ ةعقوم 314: ةناس .نفةركأبا :بنقنلو

 ةينارصنلا ةرثكلا تعاطتساو ءهدونجو نوجرأ كلم نيبو اهيف ةعاجشلاو سأبلا ىوذو .

 عيب رلا ىلأ ىضاقلا لاثمأ ءاملعلا نم مهتسامح بهلي ناك نمو ءادشألا لاطبألا رحدت نأ

 رصاح نأ نوجارأ كلم ثبلي مو .ةيراض ةلزانم ودعلا لزاني وهو دهشتسا ىذلا ىعالكلا

 توملا الإ قبي ملو «نؤملا اهناعجش تزوعأ ىتح راصحلا دّدشو .ةبقاعتم ارهشأ ةيسنلب

 تالمخلا ىبأ ني نايز ليمح وبأ اهريمأ ذخأ ةشيئأ ةعقوم لنمو :هيلسقلا وا :اهوح

 نمم ناكو .دوفولا ولت دوفولا مهيلإ السرم هتدلب ةدجنو هتثاغإل برغملا ماكح خرصتسي

 ةشأز ىلع اًدفو هيلإ لسرأ ذإ ءسنوت ريمأ صفح ىبأ نب ىيحي ايركز وبأ هب ثاغتسا

 قتلا هتديصقب نيملم ليلق امع هل مجرتنسو .ابألا نبا بيدألا خرؤملا هريزوو هبتاك 0

 ةديصقلا هعاس نيح راو .ودعلا دي ىف ةيسنلب طوقس لبق هل ارسم هيدي نبب اهدشنأ ٠

 - لوطسألا هجتاو ,حالسلاو نؤملاب ةلّمحم ةنيفس ةرشع ىنامث نم ًالوطسأ نّهجف
 ١ نؤملا لاصيإ ىف قفخأ لوطسألا نأ ريغ .ةيسنلب ىلإ - هل قفارملا دفولاو رابألا 3 ]

 : ارهتشا ءواقت ةنيدملا تلظ دقو .ةيسنلب ىبونج ةيناد رغث ىف اهازنإ ىلإ رطضاو .نيرضاحملا

 . ناكو 575 ةنس ردص ىف ميلستلا ىلإ اهلهأو اهريمأ رطضاو تاوقألا تدفن قتح الاوط
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 مئازع نوكتسك سلدنالا نئق رش. نم ني ريثك .لعج ام :انسح ابطخو ايلا اًءرر كلذ

 اهدشنأ ةلوطم ةديصق كلذ نم ءاهرأثب ذخألاو ةيسنلب دادرتسال مهنا رمأو برغملا لهأ ٠
 :'اهيف لوقي ,سنوت ريمأ ىصفحلا ايركز ىبأ ىلإ اهب هجو رعاشل ىرقملا .

 اهتادف بيلملا يغار رحاب  ةنهئادتا الف يلدلا .كدات
 )تار .ةاحتلا . ةيشزَأب دَقْماو اهحانَج ميحّرلا ىلوملا اهي 5
 ""اهَءام ال اهءامد َنوئشلا ىِرْمي ام كاركذ , ىفو ةيسلب هيإ
 اهءادن بيلصلا سيقاون تخسن سراَوَد ل رلطلاتك ننام ىبأب
 يا اوزرخأو ٌبوبُهلا نأ دق هيه , شن اج اهل. اويف
 بيلصلا ةلمح نم ةعراض ريجتست سلدتألاف ,ةينيدلا ةفطاعلاب رخزت ةديصقلاو

 : اهلبح دقعيو ضيهملا سلدنألا حانج شيري نأ ايركز نأ ىلإ رعاشلا لسوتيو ,ةاغطلا
 ,اهاهد امو ةيسنلب ىكبيو .ةرارجلا شويجلا نم اهيلإ لسري امو ةاجنلا لابحب اهطويخو
 ةيعوترب ةسرادلا نذأملا دق ول دويو.ةراخب ةنخاش فامو لب: ءامس ال عئادفلا نضقي امم
 .اوحم هتحم لب نابلصلا سيقاون هتخسن ىذلا «ربكأ هللا» :اهئادن ىلع رسحتيو

 بيلصلا لهأ نم سلدنألا ذاقنإل اوبهي نأ ديحوتلا لهأ نيملسملا خرصتسيو
 رقش ةنيدم 714 ةنس رخاوأ ىف طقستو .ماظع بوطخو نحم نم اهب نولزني امو
 بتاكلا عاتليو ,سلدنألا ىف ةعيبطلا ءارعش ربكأ ةجافخ نبا ةدلب 00 ّىب ونج
 ةلمح نم اهدادرتسا ىف المآ اديدش اعايتلا اهطوقسل اهئانبأ دحأ ةريمع نبا رعاشلا
 0 : هلوق لثمب بيلصلا

 ”تاافؤزب هتف سا دبع ,سلدلأ ٍقْرَش نم ىِبلَق داع دق (مره د 2
 كسا وأ هانق ىكحي قوز همر نودو را نودو
 (0* حتساف نودراولا هملاس لَشَو مهو انل ٌبرح و
 ل انج امم ٌبانأ ْنَم ةأْيَف رهّذلل وجرنل انإ
 رين لزن مل مورلا ىلع اهب اًدبأ ىتلا ةركلا بقرنو

 )١( ص (طابرلا ظ .294/64 بيطلا حفن 75١57.

  :رف .مومهلا نم ناسنإلا داتعي ام :انه ديع (0) عمج ةيشرأ .شيرلا تبنأ :شار نم شر (؟)
 ٠ نكس ٍ .لبح لا : ءاشر

 عستاو رثك :رحبتسا .نوليلق :لشو (1) * 2 اينيلا ودأ «ةقاثلا :نرمآ نم قرع (5)
 .ةعجر :ةأيف (0 ىموزخملا ةريمع نب دمحأ فرطملا وبأ :رظنا ()



"52> 

 غر ما ةرقشو مهيطولوبلل ثدح امم هبلق ًالتماف سلدنألا قرش راز هنإ لوقي وهو
 الجو .ةقفردو اهرب باول دش قب او نكسب وأ .رتفي - نلو - ملو ءاتيتفت 7

 :لوشفب .هتانق ةقرز لثم نويعلا قرز مورلا نم رقش هيلع ىلوتسا دقل ؟ةيسدنسلا ِي

 مه اذإف ,سلدنألا ىلع نودراولا مهملاسف ةليلق ةيداعم ةئف اوناك دقل ! بجعلل اي
 د سلا لهأ ىلع هانج امي رهدلار بوتي نأ لمأيل. هنإو .مهئاطلس عستيو نورئاكتي .

 ىلع ةّركلا بقرن لازن ال:اننإ لوقُيو ”نارفغلا ايلاط عجرتسيو ,بيلصلا ةلمح ناودع
 يا .كرشلا لهأو رافكلا ىلع نيملسملاو مالسإلا هب هللا دعو ىذلا رصنلاو مورلا
 ةيطرق ىقرش ناّيجو 147 ةنس طسوتملا ىلع ةيناد طقستف ةيسلدنألا ندملا طوقس كلذ
 114 ةنس ةيسرمو 140 ةنس ةيليبشإو ..145 .ةنس ةيناد ىقرش ةبطاشو 1127 ةنس

 <  تدحتت نأ أنب 0-5 ,ةيودم م ويشمل ةققو د ا ءاقبلا سا حرصيو

 ' وابل. ضمان قركو: ةتع- ةاضاب"

 رابالا "نبا"

 نم ءءارقلا ةلِج نم هوبأ ناك ,ىعاضقلا ركب ىبأ نب هللا دبع نب دمح هللا ديع وبأ وه

 هنباي قزر , اهبو ء.ارقتسمو هل انطو اهذختاو اهيلإ اهحراب ,ةيسنلب لامعأ نم 5 نصح لهأ

 لهأ رقم عفان ةءارق هنع ذخأو ,ميركلا نآرقلا ظفحف : هب ىنعو .ةرجهلل 010 ةئس دمحم

 لك مهنا دخأو ,خيراتلاو هقفلاو هلاجرو ثيدحلا ةسارد ىلع كار :نويشلا ةندلا
 ني نابلس عيب زلا .ىأ ءرضعلا اهيضاقو, ةيسنلب مام[ نع ةضاخبوب خويتتلا نع هفمتي أم
 , ىلإ ههجو ىذلا وهو .هسفن هيلع المي اباجعإ هب بجعي رابألا نبا ناكو .ءىعالكلا ىسوم

 . هئاكذ نم ىأر امل هل اًيفص ىعالكلا هذختاو ,سلدنألا مالعأ نع ةيخيراتلا ةباتكلاب ةيانعلا ظ
 : لع نيدحوللا لاول لوا راكللا قيوارقق ىساسلا لدعلا لا عمل هنأ ريغ نردانلا .

 ىنيربهلل ةياردلا ناونع رابألا نيا ىف رظنا (5)
 ديعس عربال ىلعملا حدقلا راصتخاو *١8 ص

 نودلخ نبا خيراتو ١4/7 برغملاو ١1١ ص

 20٠/١ ركاش نبال تايفولا تاوفو ١/88

 ةلمكتلاو ليذلا باتك نم عبارلا رفسلا ةيقبو

 ىرقملل ضايرلا راهزأو: 5١ نص ىشكارملل
 ىفو بيطلا حفنو اهدعب امو ؟١ور/# 0

 بهذلا تاردشو (سرهفلا رظنا) ةفلتخم عضاوم

 دبع . زيزعلا :كيع :نوتكدلاا باتك عجارو «ظ0

 05١ سلا ىالوم دهعمب  عبط) هنع ديجملا

 ةمدقمو هنع ةيمالسإلا: ,فراعملا ةزئاد ةدام كلذكو

 «ءاريسلا ةلحلا» هباتكل هقيقحتل سنؤم روتكدلا

 نم .هنع اوثدحت نم عيمج اهيف ضرع دقو
 5 .نيرصاعملاو نيقرشتسملا



 مما
  ,نمح رلادبع ديز ىبأ هنبال هدعب بتكو .هل ابتاك هذختا نأ صفح ىبأ نب دمحم هتنيدم

 . اهتاك رابألا نبا لظيو .ةيسرم بحاص شيندرم.نب نايز ليمجوبأ ةيسنلب هنم صلختسيو ٠
 اودهشتسا نم بدنيو هبدنيو ىعالكلا هذاتسأ اهيف دهشتسيو .ةشينأ ةكرعم ثدحتو .هل |

 نا اهنا دج لسبوب متو :ةنسفاب رص انف أ دف را رو بح اصر كبل اذوب راج ايد هن
 هل زّهجف .ةنوعملاو ثوغلا بلطل دفو سأر ىلع سنوت ريمأ صفح ىبأ نب ىبحي ايركز ىبأ
 ببسب اهيلإ هلمحي ام لاصيإ عطتسي مل هنأ ريغ اني رهن ك هطلت الاون ؤملاب المخ ةلوطسا
 اشو اهب ولج ةيلاو لا :لوطتسالا يحسن افا ديدن ناصع نم ىراصنلا دز اهطاخأ ام
 رضحو 778 ةنس ردص ىف ةيسنلب تملستساف فورظلا تروطتو .انب رم امك هلمح ام اهلهأ
 دلب ىلع نولوتسي نيح ىراصنلا ءارمأ ناك امئادو .هطورشو اهميلست دقع رابألا نبا
 دعب سلدنألاب ماقملا ىف رابألا نبا دهز امنأكو ؛مهيلع ةذ وخأملا طو رشلاب نوفي ال ىسلدنأ
 ىلإ اهكرت مث ءرهشأ ةعضب اهب ماقأو ةياجب لزنو ةيبرغملا دالبلا ىلإ هجتاف .هتنيدم طوقس

 ةراشوا ةمالعلاو ءاشنإلا ةباتك اهب ىلوتف .هنيواودب ايركز وبأ اهريمأ هقحلأف « سن وت

 ,ةمكاحلا ةلودلا نع ةرداص اهنأ نايبل ةيمسرلا تابتاكملا ىلع عضوي عيقوت ىهو «ةلودلا
 نأو ىقرشملا طخلاب بتكت نأ ايركزوبأ ريمألا ىأرف .ىسلدنألا هطخب اهبتكي ناكو
 كلت بتكي لظو كلذل رابألا نبا بضغو .ىناسغلا ميهاربا نب دمحأ اهتباتكب صتخي
 .ىتح ةرتف ةياجبب ماقأف هلمع نم هيفعي نأ ايركز ايأ رطضا امم ,ىسلدنألا هطخب ةمالعلا
 --ةباتكلا ىلإ هداعأ دمحم هللا دبع وبأ رصنتسملا هنبا هفلخو 757 ةنس ايركز وبأ ىفوت اذإ
 نبا لوقيو .هنم سانلا رفنت ناسل ةدح هيف تناكو «ةرازولا رم ىلإ هعفرو هناويد ىف

 ١ نأ انعاطقيلاو فاذلا ها دعا هل دعراف « قلخ قطو (ةمظع) ٌراَبَو ةفنأ هيف ناك» : نودلخ
 لت اذكهو ,هبتكو هئالشأ قارحإو هلتقب رمأف .هدض ةرماؤم ىف هكارتشاب رصنتسملا اوعنقي
 .مهدعب ءاج نم لكو هيرصاعم نم هيلع افوسأم امولظم 708 ةنس

 ةقث مهب قوثوملا ةرربلا اهئاملعو سلدنألا ىخرؤم نم ةوردلا ىف رابالا نبا دعيو
 نسلانالا نع ةباتكلا نم نيرصاعملا نيثحابلا اونكم نم ةمدقم ىف وهو ءَةقث اهينادت ال
 ىف مجعملا - نيدلجم ىف ةلمكتلا :ىهو ,ةسيفنلا هبتك لضفب .نيهبانلا اهمالعأو
 لمتشتو نيدلجم ىف ءاريسلا ةلحلا - ه 0١4 ةنس ىفوتملا ىفدصلا ىضاقلا باحصأ
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 .ءارعش ىف مداقلا ةفحت - برغملاو سلدنألا يف نايعألاو ءارمألا مجارت ىلع .

 مث 5-5 دنع هول هنا 7 ا باتكلا نع : : باتكلا تاجا -5 ا

 . نمل هينيع ىف ايندلا تملظأ ةشينأ ةعقو تثدح نيحو ءاّديحجي ارعاش رابألا نبا ناكو

 86 غلب دق ناكو ؛ىعالكلا عيبرلا ابأ هخيش ةصاخو ةلجلا خويشلا نم اهيف اودهشتسا .

 . مامأ امدقتم لزي مو .مالسإلا ءادعأ لاتقل رداب ريفنلا , عمس نيحو ءهرمع نم نيعبسلا

 ؟ نورْفت ةنجلا نعأ :نومزهني نميف ايدانم مههاتق ىف انغرم, ءادعألا لإ انسان :فرنعلا

 ةيسنلب خويش نم اودهشتسا نم عم دهشتسا ىتح ءادعألا ىف فيسلا لمعي لظو

 ض ظ 6 ل لوق اهيفو ؛ملسم لك بلق ىف ةيمحلا لعشت ,ةديصقب رابألا نبا هعم مهبدنو ,لساوبلا اهناعجشو

 "مرارا انقلا فارطأب ' 3 .مراكملاوأ الملا ءالشأب امل

 '"' مداوقب مهمادقأ 07 نو ريطي اهناك انين هللا ليبس ىف | وضم

 ظ :ةراوللا ضو رفلاك مهيلع اقوقح مهداهج نم اًوضق راربأ ققاوم

 "ىقارأ ,غيدل وأ ,لاصت ُيِمَر يىننأك مالظلا تحت اهل تيب

 "مساح ُهارْسَمِل سآ نم َسأْيأو ُهواَد َلضْعَأ نيّدلل ٍىفَسأ 2

 داو انقسو اينلقا .ىتلا ةرهاطلا ءالشألا كلتب 0. نأ هبت لكب يي و

 ريط هناك ,نيعرسم هللا ليبس ىف داهجلا ىلإ اوضم مهن لوقيو مهفويسو ىراضتلا

 ةعقاولا قركذ نإو .راربألا نيدهاجملا اا مهنيد قوقح اودؤي ىتح .همداوق مهمادقأو

 .غيدل هنأك وأ .هداؤف نم مدلا فزنت :لاصنب اهنم ىمر امنأكل لب .هسفن ىف زحتل اهئادهشو

 ..اهأكف سلدنألا ىف فينحلا نيدلل رسحتيو .هنييارش ىف ىرست اهمومس لازت ام تايح
 هنأ اًفنآ انركذو .همسحي وأ هنم هيفشي نأ بيبطل نكي ال ,الاضع ءاد هب :ىراصنلا لزنأ

 _ ذاقنإل اهب هخرصتسي ةديصق 00 ا

 سانلا علوو «مو رحنو ٌىظح نيب ام ءارعشلا نم ريثك اهضراع :ديعس نبا لوقيو ةيسنلب

 :ةامقارألا .فيسلا دح :لصن عمج لاصن (6) 8 وصلا 7 رلا :انقلا .ققشت ؛دقت (5)

 0 .تايحلا .فويسلا
 ؛بيبط : سآ .هنم ءربلا نكمي مل :ءادلا لضعأ () ةريخكلا تاقيرلا :مفاوتلا :نعرتس ملقا (8)

 .حانجلا مدقم ىف



 م1

 نم اهنإ ضايرلا راهزأ ىف ىرقملا لوقيو ,موثلك نب ورمع ةديصقب بلغت ىنب علو اهظفحب
 هانا وم تعفن ةديصق » اهنإ :حفنلا ىف لوقيو «ةنانطلا دئاصقلا ررغ»

 :ثيغتسي اهيفو «اهاراج نم اهنود

 اسر اهتاجم لا ليسلا :.[ -ةنلذلا هللا ليخ كِلْيَخب كردأ
 "لاسعت ند ىسمأو تاثداحلل رَرَج اهلهأ ىحضأ ةريزجلل اي
 اًسقنلا فني ام وأ ّسْفنلا فين ام ةيطرسقو اهنم ديس ىفو

 "اسر اهءانثأ اذه نادال ا اًدعلل تداع ةامبلا اب 2
 اجلا 0 لسصلا مهنإ .ةينما كال نيل

 0 لبيغن يو را

 اهظَح سعت دقف فينحلا نيدلا ليخ : ل :ايركز ىبأل لوقي وهو
 ةيسنلبل ثدحي نا هك ووو ةبطرقل ثدح ام نإو .ىراصنلا فويسل أراد اهلهأ حبصأو
 ءادنلاو ناذألا ادغو سئانك دجاسملا تحبصأ ذإ .سافنألا قئخيو سوفنلا عوري امل
 اب مهنم كدالب رهطت نأ ىغيني ةساجن مهن :ا هل لوقيو .ىراصنلا سيقاونل اسارجأ ةالصلل
 ضرألا ًالماو ءاوحم اهُحَمتو ةساجنلا لسغت مل ام ةراهط ال ذِإ ,مهئامد نم كفست'
 .هبلق تألمو ايركز ابأ ةديصقلا تراثأو .ةيضاقلا كتحلسأو كليخب مهيلع اهتاحاسو
 ,رئاخذلاو نؤملاب لمحم لوطسأ دادعإب - انفلسأ آك - رمأف .ةدجومو ةيمحو ةظيفح
 نأ ريغ ,ةرصاحملا ةيسنلب ةثاغإل هل قفارملا ىسنلبلا دفولاو رابألا نبا عم هب لمراو
 .ةنيدملا مهيديأ ىف تطقسو .هزايتجا اوعيطتسي مل اراصح اهوح 0 ىراصنلا

- 

 ّيدنرلا ءاقبلا تا

 ءاقبلا ىبأب ةروهشم ةينك ىنكي فيرش نب حلاص نب ديزي نسحلا ىبأ نب حلاص وه

 ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلا باتك نم عبارلا ظ .رثعت :ابك )١(
 8550/7 بيطنخلا نبال ةطاحالاو اهدعبامو 178 ص .هدهع مداقتو قلخأ :سرد (؟)
 راهزأو اهدعبامو 587/4 ىرقملل بيطلا حفنو .اهظح :اهدج .حئابذو اعطق :ارزج (©)
 تاساردلا دهعم ةلحيو اهدعبامم 21/١ ضايرلا ىأ اسرج .ناذألا :انه ءادنلا .سئانك :عيب (4)
 دقنلا خيرات باتكو 75١١/56 ديردمب ةيمالسالا .سيقاونلل

 ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلل سلدنألا ىف ىبدألا :ةيطخ .ةيداع : بهالس .ةقباس اليخ :ادرج (6)
 .15 7-0 ص .ةنعاط :اسعد .احامر

 رفسلا ةيقب هرعشو ءاقبلا ىبأ ةمجرت ىف رظنا (1)
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  قماس لبج ةمق ىلع .ةقلام نم برغلا ىلإ هدا ةنبار لسمو ييبطلا نار وخأ ةيقو ظ

 . حشوتو باحسلاب 0 برغملا ىف اى - اهلعج ام ءنايدو اهفحتو عيب انيو رهن اهقشي ْ
 ٠ .هكلس كلذلو: ىولعلا لها نفع ناكوب 5435 ةنسم اةيدوويأ قرر فقر: «تاذعلا ناخألاب

 ردصتي لظ ىذلا ىليبشإلا جابدلا رباج نب ىلع مهنم ركذو .هتذتاسأ نيب ىشكارملا
 .سنوت ليزن دجلا نب مساقلا ابأ جابدلا َنطاوم ركذ اك ,ةنس نيسمح ةيليبشإب ءارقإلل
 نوقرز نبالو ىشيرشلا راخفلا نبال اضيأ ذملتت لب طقف نيملاعلا نيذهل ذملتتي مو
 هل كملت هنا ةلضلا ةلض:باتك بعاتع نييزلا نبا نفض .نيطتلا قنب] ركذيو..ىظاترغلا

 فيلأتلا امه هدنع نيبناج ىف كلذ حضتاو .بادآلاو مولعلا بلط ىف مهن ىلع لدي كلذ لكو
 ناك هنأ ودييو 6 سفنلا ةهزنو سنألا ةضور» :باتك هيف هلف فيلأتلا امأ .رعشلا مظنو

 ىاولا باتك انضيا هل نأ ىاثلا لصفلا قتان ركذ: نأ :قيسو: ةيبدأ .قوظو تا رش ان ناتك

 لضف ىف اهوأ ءازجأ ةعبرأ ىف هنأو .ةيروميتلا ةبتكملاب ةطوطخم هنم نأو .ىفاوقلا مظن ىف
 هنونفو رعشلا نساحم ىف اهيناثو .هضارغأو هبادآو رعشلا لمعو ءارعشلا تاقبطو رعشلا

 هيفاوقو هضو رعو رعشلا دح ىف اهعبارو ,ةرو رضلاو ةقرسلاو لالخإلا ىف اهثلاثو ,ةيعيدبلا

 ىهو .ةطانرغ ةرامإ سسؤم رمحألا نب دمحمب ةقيثولا هتلص ىلع حوضوب لدت هرابخأو
 هرعش «بذالاب نيلضتملا نيباتكلا .نيذه بنا ذل ناكو. هحنازم. نم زكر ةتلعح ةلزغ

 بناس ناك هلا لهدد ىقكارملا لاق [5 تلادي وهو «ىقنازنلا هلك ىف تانك ةرانو
 .ةليلج فراعم ىف اننفتم ناك هنإ لوقيو اثدحم ىأ «اظفاح ايضرف اهيقف » ةيبدألا هتفاقث

 مالكلا موظنم ىف فرصتلا عراب سلدنألاب ءابدألا ةتاخ ناك» هنإ ىشكارملا لوقيو

 ىف ةعيدب تاماقم رثنلا ىف هل نأ ركذيو فلو هاور ام ةزاجإب هيلإ بتك هنإو «هروثنمو

 رعش ناويد فلخ هنأ ىلع لدي امم ,نودم ارثنو اظن همالك نأ ركذي اك ,ىتش ضارغأ
 . ةينونلا هتديصقل ابرغو اقرش ىدنرلا ءاقبلا ىلأ ةرهش تراط دقو .هنمز ىف افورعم ناك
 ةيسنلبو ةيليبشإو ةبطرق :ىراصنلا دي ىف ىربكلا سلدنألا ندم طوقس دعب اهمظن ىتلا
 . بولقلا هل علخنت امم نوصحو لقاعمو ندم نم اهنم لك زيح ىف ام ىوس ةهسنرمو نابجي
 ناكسلا ريصم اضيأ لب بسحف ندملا ريصم ال ,عجفملا ريصملا اذهل انزحو ىسأ ةدئفألاو

 ظ  مهتدبعتسا ديأ ءمح رب ال ديأ ف قرع مهعوفوو لافطأو ءاسنو لاجر نم نيملسملا

 سلدنألا لهأ نع هسفن ءاقبلا وبأ بدن امنأكو .قاطت ال باذعلا نم الاوهأ مهب تلزنأو

 وهو «نيمثآلا نيرفاكلا دي نم مهذاقنإو نيدلا ىف مهناوخإ ةرصنل نيملسملا خرصتسي
 . نباب هتديصق نم ءزجلا اذه ىف رثأتي افأكو ءتلاد ىتلا لودلا نع ثيدحلاب هتديصق لهتسي



 سوا

 تلزن ىتلا عجاوفلا لثمتي نأ ثبلي ام مث .نييلامشلا ىراصنلا ةلود لودت نأ المآ نودبع
 :فتهمو .تايسلدنألا اهتاوخأو ةبطرقب
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 "ناله ةيلآو دما كل ضرما هع كاز كا رم , أ ةريزجلا هد
 ناَيَج َنيَأ مأ ةبطاش نيو ةيسرم ناش ام ةيسنلب لاساف

 ناش ُهَل اهيف اَمَس دق ملاع نم مكف مولعلا ٌراد َةَيطْرق َنيأو
 7 نالمو ضايق ٌبْذَعلا اهرهنو رن نم هيوحت امو صمح َنيأو
 ناكرأ قب مل اذإ ٌهاقبلا ىَسَع  امف دالبلا ناكرا نك . دعاوق
 نابلصو يقاوم هلآ هيف ام تانك تراه "دق ,دجاسلا نإ

 يوت ةقراكل نإ هيف ءازغلا هك لض نأ ىرطظحلا نفءاهاهذو نملد الابل ام

 اهعم تعاضو تعاض اهتّمرب ىربك ندم كلتف .ةيمالسإ ضرأ لك ىف ٌدهنتو لابجلا اه
 ةيسلدنألا دالبلا ناكرأ تطقس دقل .ىقيسوملاو ءانغلا راد ةيليبشإو مولعلا راد ةبطرق

 ىديأ ىف لازي ال امم اهريغو ةطانرغل ءاقب كلُّد دعب لمؤي لهف .ةيساسألا اهدعاوقو
 نسا وتلارب :ظنكت بناتك نا رق خف اهي: لك خاك امو دعانا تحبضا نقل :نولسما 0

 ظ : ارفنتسم حرصيو .نابلصلاو

 نابقِع قبّسلا لاجم ىف اهنأك رياض ليخلا قاتع نيبكار اي
 1 نارين ةنلا مالظ ىف اهنأك ةفهرم دنهلا فويس نيلماحو
 ناطلسو رع مهناطوأب مهل ةعد ل رجلا 0 نير

 ناوخإ هللا دابع اي عتنأو مكنييب مالسإلا ىف :  ٌطاقتلا اذام

 ةدجنل اوعراسي نأ ةفهرملا فويسلا ةلمح نم مهلاطبأو نيملسملا ناسرف ىف حيصي وهو

 نأك ,ةوقو ةزعو ةعد ىف نوشيعي مهرايد ىف نيعتار نيملسملا ىري نأ بجعيو .سلدنألا
 لب مهدحو مهبيصت ال ءثراوكو نح نم مهباصأ امو نييسلدنألا نع ريخ مهدنع سيل ٠
 فلا فاو متنأو ذبانتلاو عطاقتلا اذه اف ,ميمصلا ىف ءاضيبلا ةيفينحلا 500

 .داؤفو ركفو بلقو حور ةوخأ لب مد ةوخأ تسيل ذإ ,محرلا ىوذ ةوخأ نم ىوقأ ةوخأ /
 :اعزج حيصيو

 .ةيليبشإ :صمح (1) 2 ليج :نالهث .روهشم ةنيدملاب لبج :دحأ )١(
 .برحلا رابغ :عقنلا (*) ا



 مِهْرِع دعب و ٍةلذل نماي
 مهلزانم ىف اكولم اوناك نيسالاب
 مهعيب دنع مهاكب تيأر ولو

 امهنيب ليج ٍلفطو م بر اي
 تعلط تعلط ذإ سمشلا نسح لثم ٍةلَفطَو

13١ 
 ظ نايفُطو ٌرْفك مهلاحا لاب
 ناَدبُع رفكلا دالب ىف مه ممويلاو
 نارتححأ كتّوهتساو ,بمألا كلاهل
 نادبأو حاورأ قرفت امك

 ناجرمو توقاي ئه امئأك

 نانيرخ لقلوب :ةيكان نيفلاو» فدك هو ركملل ُحلعِا اهُدوقي

 ىف اوناك نأ دعب نايغطلاو رفكلا مهذتسا خفذدلا ةعلسلا ءالوط ةقرحم ةعول عاتلي وهو

 ءاكب نوكبيل مهنإو ءاديبع اوحبصأف ,ءارمأو اكولم اوناك دقل ,ةماركلاو زعلا نم ةورذلا

 نوعايبب تت متاح اودقف ,مهسوفن ىلع ءىش زعأ اودقف دقو - مهسفنأ نوري نيح ءارم

 دإ ,ندبلاو خوولا نيب قرفي مى همأ نيبو هنيب اوقرف لفط نم مكف لوهللايو .ديبعلا عمب

 توقاي ىه امنأك ةنتاف نسحلا ةقئاف ةديس نم مكو ءادبأ اهدبك ةذلفو اهانض ىرت نل

 عمدلا فرذت ةنوزحم ىهو .ءضيغبلا هوركملا ىلع ظيلغ فاج ىنابسإ اهمغري ناجرمو
 .اراردم

 بدنت اتايبأ اهيلع ديزت ةيلاتلا لايجألا تذخأ اهتعورلو ,ةعئار ةميتي ةرد ةديصقلاو
 1814 ةنس ىدنرلا ءاقبلا ىبأ ةافو دعب نييلامشلا ىراصنلا ىديأ ىف تطقس ىتلا دالبلا اهب

 نأ ةقيثو ةياور نم اه هداشنإ دعب ركذ ذإ ,بيطلا حفن ىف ىرقملا كلدل هبنتو .ةرجهلل

 :*برعلا دهع ىتح طقست تلظ ىتلا سلدنألا ندم اهيف تيدن تادايز ابنم سانلا ىديأب

 نأ دعب رايدلا كلت ىف ايئاهن ةيبرعلا سمشلا بورغ عم ةطانرغ مالستسا ىتحو ريخألا

 ظ .لاوط نورق ةيناث اهئامس ىف ةعطاس تلظ.
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 ةناتكو رثنلا

 ةيناويدلا لئاسرلا

 ناويدب سلدنألا ىف ةيومألا ةلودلا سسؤم لخادلا نمحر لا دبع ىنعي نأ ايعيبط ناك
 تامل اي دحوم .ةكمد ن :نويومألا هقرسأ ءاقلخمي قع اك ,لئاسرلا

 ريمألا هبا اهدفتساوب 13 روح أ قن رب كناري قف ةيمأ ىلإ ةطرقب هئاويذ ى ةباتكلا نتسأ دقو

 :ىفولا مكحلا هنبا هدعب مكحلا ديلاقم ىلوتو .روكذملا ةضأ وب دم لا ماشه
 ناك هبتار نأ ا هلق باكو تال ني در ينبت 7" جاجح ىلإ اهدنسأو
 اهمظنو. ةيسلذنألا ةراشتلا سسول. ظسوألا .نيعزلا دب هنبا 0 .رانيد ''ةئامسمح
 مسقو ءارزو سلجم ذختا ذإ ءانفلسأ ايف انركذ امك .هدهع ذنم ترقتسا ىتلا ةيرادإلا
 باتكلا ددعت كلذ ىضتقاو ءططخ ىلإ كلذ ريغو برحلاو لاملاو ءاضقلا ىف ةلودلا نوئش
 ايح نبا ركذيو .ةيناويدلا ةباتكلا ةضهن ىف هرثأ هل ناك امم ططخلا باحصأو ءارزولا عم
 نب ميركلا '””دبع - ىلاوتلا ىلع - مهو ءايلعلا ةباتكلا باحصأ مهيمسيو 0
 0 ل ا ناك ام عم ثيغم نب دحاولا دبع
 نب دمحم نب '''هللا دبع اهيف هفلخ 5١8 ةنس ىفوت اذإ ىتح .ىلاجزلا ديعس '”'نب دمحم
 - دهع ىف - هياتني ناك ضرم عم - اهيلي لظف 778 ةنس طسوألا نمحر لا دبع ىفوتو .ةيمأ

 .."7//9؟ (سنؤم .د ةباتكلا انيبل وتو. هيبأو ةنمآ نب دمحم ىف رظنا (1)

 ءاريسلا ةلحلا رظناو "ا ص سبتقملا (8) عبط - ىكم دومحم .د قيقحت) نايح نبال سبتقملا 0
 . ١1/١ 0/١ برغملاو ١” ص (نانبل

 0 780/١ برغملاو ”6 ص سبتقملا (6) مكحلل ةياتكلا سيطفو قيغملا ىلوت ىف عجار (1)

 اب ءاريسلا ةلحلاو 7١ ص سبتقملا (7) 65/١. برغملا ىضيرلا
 قيقحت) رابألا ىلا ءاريسلا ةلحلا رظنا (9)

 م14



 مو

 هضرم ءانثأ ةباتكلا ىف هفلخي ناكو 547 ةنس هتافو.ىتح طسوألا نمحرلا دبع نب دمح

 ,همالسإ نسحو ملسأف ةباتكلا ةعانصب اريصب اغيلب ناكو ىنارصنلا ناينتنأ نب )سموق
 انركذ امك - ةينارصنلل هقانتعا ءانثأ ىف ٌنتسا دق ناكو ءايلعلا ةباتكلا دمحم ريمألا هالوو

 عضوملا اذه ريغ ىف
 تلجعو سل ذنألا "قف: ةطاع: ةنم اح نايم قنا لاوقش اك - ةزاجإلا كلت تحبصأو .دمح

 دلقت ام عم ىلاجزلا ديعس نب دمحم نب  "ادماح هدعب ايلعلا ةباتكلا دلقتف ,سموقب ةينمل

 هللا دبع ريمألا هنبا ديب مكحلا ناجلوص حبصأ نيحو .؟51 ةنس هتافو ىلإ ةرازولا نم

 اهدلقي 581/ ةنس ذنمو ,ةدبع ىبأ نب دمحم نب هللا دع ايلعلا ةباتكلا ىلع دخت ا

 رصانلا نمحرلا دبع نمز نيتنس اهدلقتي لظيو 0 دق اديغ قب دنع نبا "ريغ

 نب ديم" فيقف ديغق روهج ني :كلملا '"ادبع ىلإ رضانلا اب دهعيفا ©-7 ةنسن.هتاقو. ىتع

 ها ع ا و جل وب سلو و ب طب ان
 رخات لع لدي ام 0" بلا نبع اهيلخيف 107 ةنم ةلاسر» ىهانلا .قصرلا ليغ

 دهعي رصانلا نمحر لا دبع ىرن اننأ كلذ دكؤيو ,سلدنألاب ةيناويدلا ةباتكلا ىف همادختسا

 ىتح 15 ةنس ىلاجزلا هللا دبع نب نمحرلا "دبع ىلإ سْيطف نبا دعب ايلعلا ةباتكلاب

 ا عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع - و افك 08 ةفد هقلك اذا

 نم ةذاخا ةعاباو هم نبا هضأ نيل دنالا ندم وماام ريقو ةيظوقي ةساقلا ةعاسلا

 اذإ ىتح . ءرصنتسملا مكحلا هنبا دهع ىف عجسلا نم ولخت ةيناويدلا ةباتكلا تلظو .عجسلا

 رصانلاو رفظملا هدعب نيبجاحلا هينباو رماع ىلأ نب روصنملا هبجاحو هنبا ماشه دهع ناك

 بحاص ربكألا درب '!نبا دنع اناقلي ام وحن ىلع ؛مهباتك ةنسلأ ىلع عيشي عجسلا انيأر

 نيعتسملل ةنتفلا نمز ىفو هينباو رماع ىبأ نب روصنملا دهعل ءاشنإلا ناويد

 نم هلو هنناتلا ىلع فين دقو 418 ةنس وتو ,هدعب دومح ىنبل مث (ه 207 - 2.0(

 ريمألا ناويد ىف باتكلا عيمج كلذ ىف هعبتف :دحألا موي ةزاجالا -

 ساحل ملا نينفقلا ىسروق: ىضانلا فصلا قيسعلا ةانضتلاو 57 وع نسما

 .ديردم عبط رصانلاب صاخلا ] ٠ ١. ص

 .4978/0 سبتقملا (1) 1/7 برغملاو 100/371 نع سضقملا (0)

 2١/0. سبتقملا (0) ءاريسلا ةلحلا ةدبع ىبأ نبا ىف عجار (0)

 ١0/0. سبتقملا (8) ظ .1

 ٠١7/١ ةريخذلا ربكألا درب نبا ىف رظنا (9) رابألا نبال باتكلا باتعإو 77 ص سبتقملا (8)

 نبال ةلصلاو ١١١ ىديمحلاو 87/١ برغملاو ظ .177 ص
 20١. ص لاوكشب دبع باتك نم هريغو روهج نبا ىف عجار (6)
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  هرهصل هلتق اهيف ردو ءرمأع ىبأ نب , روصنملا نب , رفظملا بجاحلا نع هيناويدا " 5-

 انعفرو .دكنألا شيعلا فظش نم هانلشتناو ءدهوألا ضيضحلا نم هانذخأ انإ»
 .انتيعر لماع الو ءقْدِصِب انناسحإ لباق الو ؛قحب انل ٌرقأ الف . .هتضيقن انممتأو .هتسيسخ
 .رثكو ءانلبس فلاخو ءاندوهع ذبتو ىصاعملاب نلعأ لب .قذحب انتمدخ لوانت الو قفار
 «اتونح .ىتاقلا ١ لع#

  سفانتلا رصع :فئاوطلا ءارمأ رضع .ىق. لخدتو .ةيومألا ةلودلا .رصع ىهتنيو
 عجسلا مبصبو .ءارعشو باتك نم ءابدألا نيب داحلا ىبدألا سفانتلاو مهيب داحلا ىسايسلا

 م ذإ راما 0 دال ةيناويدلا يا نوناقب هبشأ

 ءارمأ بتاك ىن ركاتلا 7 هسمتلا اك ليلق امع هل مجرتنسو ةطانرغ بحاص
 ءاسهدعب اهريمأ رغصألا رماع ىبأ نب ؛ روصنملا مث 2١7 ةنس ىتح كرابمو رفظملا : : ةيمننلب

 لئاسرلا باحصأ نيب هل مجرتنسو ةيرملا ريمأ ن
 مجرتنسو ةيناد ىريمأ ىلع هنباو دهاجم بتاك ربلا دبع نب دمحم وبأ اههرصاعو ءةيبدألا
 نب نومأملا بتاك ىنثم نب '”فرطملا وبأ رصعلا اذه ىف نيببانلا باتكلا نمو .ليلق دعب هل
 فورعملا رخاف نب نمحر لا دبع فرطملا وبأو (ه 577- 479) ةلطيلط ريمأ نونلا ىذ

 نيب هل مجرتنسو (ه 20 - 498) ةطسقرس ريمأ دوه نب ردتقملا بتاك غابدلا نباب
 اضيأ مهنمو ءىجابلا رمع وبأ ردتقملل ةباتكلا ىف هكراشي ناكو .ةيصخشلا لئاسرلا باتك

 ' ٠ريمأ رهاط نب نمحر لا دبع وبأو .,ةيليبشإ ريمأ دابع نب دضتعملا بتاك '"!ملعملا نبا
 نب لكوتملا بتاك نميأ ع نبا ؟ةادمحتو ةيصخشلا لئاسرلا باتك نيب هل مجرقثسو ةيسرم

 : .نشكارم نينا ىلا ريما نفعت ني سوم لإ ةنع ةلاسو هلو :سويلطب .قيمآ سطفألا

 نعم بتاك رغصألا درب نبا هرصاعي نأكو

 )١( ةريخذلا 15١/١.
 ةريخذلا سابع نب دمحأ ىف عجار (؟) ١/3547
 برغملاو ٠١0/7 (نانع ةعبط) ةطاحالاو ١/5717

 )( برغملاو 757/7“ ةريخذلا ىنركاتلا ىف رظنا

  0١باتكلا باتعإو 05 ىديمحلو

 .ةدنر ةبصق تناك انركاتو. 0١

 .601/7 ةريخذلا ىنثم نبا ىف عجار (5)
 .118 117/75 ةريخذلا ملعملا نبا ىف عجار (0)
 برغملاو 507/7 ةريخذلا نميأ نبا ىف رظنا (1)
 ظ 6
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 ال املا اسر هانت كاس ولا دق تا رعبا رسم

 تفقوو .كملاعم حالصلا ىف تحضوو :كاليبسس رتثلا ليعشو .كليلد ىدهلا ٌرون ناك امل»
 . كرشلا كوزغ 0 ,رصان زعأ مالسإلا ةوعدل كنأب ملعلا حو ,كمئازع داهجلا ىلع ..

 ,ءالبلا نم ةريزجلاب طاحأ امل ٌتاغَبْسَتو .ءادلا نم لضغأ م يعدتست نأ بجو .رداق ردقأ
 ,اهئادتعاو هطلست طارفإ دنع - هللا مهكلمأ - اه ةفيطلا ودعلا فاو تناك دقف

 ًاطاعقتلا 0 لرا .لاومألاب لزاتستو ,لايتحالاب فطالت ءاهتارشتساو ''"اهبلك ةدشو

 ةهج لك ىف تمرطضاو .دالتلاو فيرطلا ىفضتسا ىتح .دايقنالاو ناعذإلا انبأدو ,دانعلاو

 وطسيأ !نيملسملل ايو ! هللايف .' "'مهرافشو مهتنسأ نيملسملا ءامد نم تيوَرو مهران

 هله فنتكي هلو ٌرفكلا نايإلا لص نوطيو دل سلا ةيسوتلا بلك ,كفإلا قحلاب اذكه

 انإو ؟ مرا يح نم حيبتسا ال ا هلأ ١ نيدلا هير أ ىّرصنلا ةلملا

 «! لذ نم هزعو ٠ لت .نم..نيدلا :نكرع رك ىلع هلل

 - نيفشات نبا ىلع ىلاوتو .هلهأو فينحلا نيدلل ةيمح دقتملا خارصتسالا اذهب ءةلاسرا ىضقو

 نم ريثك هب ثاغتسا ابك هب نيثيغتسم |مهييضاق هل لكوتملاو وه لسرأو .دمتعملا نم اهلثم
 نميو مهب لزنأو ءانابكرو الاجر الاقثو افافخ زاجملا مهب ربعو هدونجب فخف ,سلدنألا ءاهقف

 قحس ىلا ةفالرلا ةنعقوملاشلا ئراضتو سداسلا نيثوفلأب نيلذنألا لهأ نمادل عمتجا

 نيفشات نبا ىرسيو .لوألا لصفلا ىف انب رم ام وحن ىلع ءاقحس فينحلا نيدلا ءادعأ اهيف

 .مهنيي اقري اهولاحأ نيذلا فئاوطلا ءارمأ ءبع سلدنألا نع عفري نأ ةدفانلا هع

 ,دابع نب دمتعملا بتاك ةريصقلا نب ركب ىبأ ىلع فرعت دق ناكو ,هئاول تحت اهنادلب عّمجف

 دهع ىف هالوتي لظو .ءاشنإلا ناويدب هيلإ دهعو تاونس ثالث دعب شكارم ىلإ هاعدتساف

 )-05٠0-0737( فسوي نب ىلع مكح ةدم تلاطو .ليلق امع هل مجرتنسو .هتافو ىلإ ىلع هنبا

  ,ةيصخشلا لئاسرلا باتك نيب هل مجرتنسو دجلا نب مساقلا وبأ هل بتك نمو

 2 ةنروطبقلا نب زيزعلا دبعو ليلق امع هل مج ركنسو لاصخملا ىبأ نب دمحم هللا دبع ا

 لك ناكو سلدنألا ىف نيطبارملا ةالو رثكو .راملا نأ نبا عم سطفألا نب لكوتملا بتاك

 كاوا يي نار نقشات نيفسوي نب ميمتل بتك نمو انيلب اياك ذختي مهن ظ

 دكسلا دس عمج .رافشلا (9) .507/؟ ةريخذلا )١(
 اال ْ .مده : لث 62 :ءارشتساالاو ,ةاناعملاو صرحلا ةدش :بلكلا(1)

 ْ .ءادتعالا مقافت
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 ةيليبشإ ىلاو ركب ىبأ نب ريسل بتكو ,فوسليفلا ةجاب نبا ذيملت مامإلا د
 هتيب رم مم هتمح رب ترمو سطفألا نب لكوتملا باتك نم وهو ,نودبع نب ديجملا دبع

 ظ |[- ركب ىبأ نب : سيلا لوا .نيطبارملل مهدعب بتك دقو ٠ ,سطفألا ىنب ةلودل ةروهشملا
3 

 .هتمجرت ىف رم م وحن ىلع هتافو ىلإ نيفشات نب فسوي نب ىلعل مث ار

 5 بجعملا بحاص ركذيو نط املا :ةلوقنسلدنالا قف نيدحوملا ةلود فلختو
 وقر ةنطقب قيد" ' نأ فد وبا مهو .نمؤملا دبع اهسسؤم باتكب ادييو: اهماكح
 ىفو ءىبطرقلا شايع نب كلل دبع نب شايعو ةباجب نم ىملاقلا مساقلا وبأو ىشكارم
 .نايب رغم اعيمج امهو .نيلوألل ةيناويد ةلاسر ريغ طابرلاب عوبطملا ةيدحوم لئاسر عومجم
 نم وهو ةرشحم نبا هفلخف ىنوت نأ ىلإ ىملاقلاو ''شايع نمؤملا دبع نب فسويل بتكو
 ند مخل هللا '""'قيغ دبابة بتناك ةريقك 11 يرعب ب .هلثم ةباجب
 لائف 0857 ةنس بوقعي هبتكتسا 00٠ ةنس دولوملا سرا: ىييجلا شايع نب زيزعلا دبع
 ةنس هتافو ىتح رصنتسملا هنبا نبال مث رصانلا هنبال ءاشنإلا ناويد ىلي لظو ,ةضيرع ايند
 نع ةثلاثلاو رصانلا نع اهنم ناتنثا هل .لئاسر ثالث ةيدحوم لئاسر عومجم ىفو 114
 كرألا ةعقوم ىف مهقحس دعب 097 ةنس ىراصنلل ةيناثلا هتوزغ فصو ىف ىهو ,بوقعي
 : "”لوقي اهيفو ءاطوح نوصحلا نم ريثك ىلع ىلوتساف ,ةلطيلط هتهجو تناكو ,011 ةنس

 نيبو مهئيب ليح نم نأ ملعو 0 7 نأك لئاقلاز 0 / نأك دالبلا تراص املف»
 ةدعاق لك ىلع انو تا وهلا دادع ىف نكلو ءايحا تاوقألاو لاومألاو نطاولا

 .نم لذاختلا اوفرعو .نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهذخأو . .رفكلا 0 مأو حلا

 .«أجالدإو ايواعودتلا مهتءاجو .اجاوفأ اوفا ربعلا مهتلبقتساو ءنو رصيب اوناك ثيح

 ' نيو ةبطرق ناويد ىف لمعي ىبطرقلا ىزازافلا نتفلخي نب "دمحم هللا دبع وبا ناكو

 )١( برغملاو 86 برطملا ١١1/7

 ص بجعملا(؟) 757.
 ىف روكذملا شايع نب نسحلا وبأ -ةلعلا .(6)

 فسوي نع هيف هلو ةيدحوم لئاسر عومجم
 تامل انس
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 م8 ص بجعملا بوقعي باتك ىف رظنا (9)

 1057 مقر ةلمكتلا شايع نب هللادبع ىبأ ىف عجارو
 16 و ص بععملاو 42 رفاشملا داذو

 طايل" عتطاا ةيدهيوم. .لئاسر.- عوض ا18)
 .اهدعب امو ١١8 ص

 ,"١9ص بجعملا نتفلخي نب دمحم ىف عجار (1)
 .١1؟0مقر ةلمكتلاو 01
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 نا لولا نس رصتستملا هايد قا ةباككلاب نظيفا ىعادس او ةيسرم ةنيدع قاانطات"
 فلخو .ةدحاو ةئس ىف اعم ايفوتو (5771-1158) لداعلا دهع ىف هيلع اهئاق لظو ءشايع
 لبق ةيليبشإ مكحي ناكو (ه 7794 -575) نومأملاب بقلتو .بوقعي نب سيردإ لداعلا

 ديد وبا هلا كحل يبتكر .ناكو :ةكروت لك .ىقفو قاع ىسايبلا هيلع راثو كلذ
 دقو ءافنآ قوكذلا قمح وخأ ىضاللا لضصنلا' ق دل نيزاملا نينلخي نب .نسرلا هيغ
 وت ىتح - هتمجرت ىف انب رم اك .- - رهشأ هده اب يطب ذكي راو ناك رع لإ ةيدفتسلا
 .17 ةئمس

 ابتك هنأ .ركذن نأ ىفكيو نوعراب باتك سلدنألا ىف نيدحوملا ةالول بتكي ناكو
 ريبج نباو ىيحي هوخأو ةدعسم نب نمحرلا "اديع ةطانرغ ىلاو نمؤملا دبع نب نامثعل

 نع انثيدح ىف انركذ ام وحن ىلع عدبملا حاشولا سدوره نباو روهشملا ةلاحرلا
 ةعراق مهفعضل نيدحوملاو ن هاما لك نوت اهعيج ىنادنآلا :تدعاو تاحشولا

 قرش لهأ ناكو .برغلا ىف نييلاغتربلاو لامشلا ىف نييلاتشقلاو قرشلا ىف نيينوجرألا
 تق ا ةكسووه م نعت هبع.ىا ةماغا .قيدحولا لغ:اوراث نميلوا ىفلدنألا
 ةيرملاو ةقلام ىلع هناطلس ّدمو هل ةدعاق ةيسرم ذختاو ,ةماعلل ءاضرإ ةيسابعلا ةفالخلا راعش

 ىفوتو دجلا نباو درلا بحاص نباو ىجابلا ةيليبشإب هيلع راثو ,ةطان رغو ةيليبشإو ةبطرقو
 هو هش ةعينتت تعم لتقو 517 قرب تاطشس عن ةيوع ةينمرع ناثو 1116 هس دوه نبا
 ارارم هيلع رصتناو دوه نبا عقاو دقو ,فسوي نب دمحم رمحألا نبا ذئنيح راوثلا ربكأ
 رابك نمو .فصنو نينرق نم رثكأ تلظ ىتلا مهتلود اهيف سسأو ةطانرغ هنم صلختساو

 تحت الوا مكح دقو 171 ةنس ةيسنلبب رئاثلا شيندرم نب نايز ليمج وبا راوثلا ءالؤه

 نأ ءاجر سنوت ىف نييصفحلا ىلإ مهنم ةوعدلا لوح مث .دوه نبا لثم نييسابعلا راعش
 وكلا ابندعو سلدتألا رهاوس طقشت تانخا دقو.ءةوحترا كلم دج قوعلا تيردل اودع.

 نمم رئاث لك نأل كلذ انركذ امنإو ,نييلاغتربلاو نييلاتشقلاو نيينوجرألا روجح ىف

 'تطبحأو ىبطرقلا ماشه نب "'ىيحيوبأ هل بتك ىسايبلاف ءاغيلب ابتاك ذختا مهانيمس
 . نب كح 7 دعك. وبا دوق ننال :ناتكو روحت افومذع هقارسللا قلفعاو ءاكي رس تاوولا

 :.دوه نبا نع هل ةمهم ةلاسرب ظفتحا ثيح 17 برغملا ىيحي هيخأو نمحرلا دبع ىف عجار )١(
 ىلإ ١74/17 برغملا رفعج ىبأ ىف عجار (؟) ١ ا

 . 1/١/ برغملا ماشه نب ىبحي ىبأ ىف رظنا (؟)
 ىشعألا حبصو 85 ص ىلعملا حدقلا راصتخاو



 مو
 ل نبأ ىجابلا نع بتكو .هل مجرتنسو .ةريمع نب فرطملا وبأو ”نانجلا نباو ةحلط

 - لايخلا نبا هللا دبع وبأو ىنايجلا ''”باطخ نبا رمحألا نبال بتكو .ليبشإلا ءانبلا
 .ىضاملا لصفلا ىف هل انمجرت ىذلا رابألا نباو ,ةريمع نب فرطملا وبا نايزل بتكو

 ' دمحم ةرسألا ىف ىناثلا مكاحلا بتاك '”'ميكحلا نبا رمحألا ىنب نيواود ىف باتكلا نمو
 هنبال اضيأ ميكحلا نبا بتكو (ه )71/١ - 7١١ هيقفلاب فورعملا رصن نب دمحم نب
 نبا ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف نيهباتلا رمحألا ىنب باتك نمو (.ها101١7-8) دمحم

 ناويد ىلع هفلخو .هل مجرتنسو روهشملا بتاكلا بيطخلا نب نيدلا تانيلوب "كاكا
 نرقلا ىف مهباتك هبنأ ناك امبرو .حيدملا ءارعش نيب هتمجرت تررمو ءكَّرمَر نبا ءاشنإلا

 اليلق فقوتن نأ انب ىرحو ا ا
 قايلرإلا :مه نيهبانلا ةيناويدلا لئاسرلا باتك نم ةتس نع ةلمجم تاملكب ثدحتنل
 نب نيدلا ناسلو ةريمع نباو لاصخلا ىبأ نباو ةريصقلا نباو ربلا دبع نب ليج وباوا

 .بيطخملا

 ة0ىنايلزبلا

 ةقلام"تناكو .ةقلام ىرق نم ةنايلزبو :ىقلاملا ىنايلزبلا رماع نب دمح هللا دبع وبأ وه
 نم لوأو .ةبراغملا ىريز ىنبل فئاوطلا ءارمأ رصع ىف ميلقإلا ةرامإ تناكو ةطانرغ عبتت
 ,ىريز نب نسكام نب سوبَح هيخأ نبا هدعب اهالوتو 2٠١ ةنس ىتح ىواز مهنم اهالوت
 اهيلإ ةباتكلا ناسحإب هترهش تقبسو ةطانرغب نيواودلا ىف لمعلل ىنايلزبلا سفن تحمطو
 سيداب هنبا عم هدعب لمعو .هباتكو هناويدل اسيئر حبصأو سوبح اهريمأ هبتكتساف
 لوقيو .هنيواود نعو هنع لوحتلا ىارف .ةوفجو ةوسق هيف تناكو (ه1560-459)

 :ىف بلقت هنإو «اهرشنو كلاملا ىوطو ءاهربدو كولملا رادأ نمم» هنإ ةريخدلا بحاص

 هان هلضوو ةيواودب هتل اف 481 هديا ةادع نب نصت لإ نقاطملا دي ىهتناوزهنالبلا

 )١( ةطاحاإلاو 510/7 ضايرلا راهزأ (6) . دوه نبا نع هل ةلاسرو نانجلا نبا ىف عجار 686/7.

 “١8. ص ةنماكلا ةبيتكلا (1) ٠ 56/7 ىشعألا حبص
 177/١. ضايرلا راهزأ نارشلا ىف رظنا (0 ١18. ص حدقلا .ءانبلا نبا ىف رظنا (؟)
 ةريخذلا هلئاسرو ىايلزبلا ةمحرت ىف عجار (8) .؟"١ ص حدقلا ىنايجلا باطخ نبا ىف عجار ()
 68١/١. برغملو ص حدقلا لايخلا نب هللا دبع ىبَأ ىف رظنا 0(
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 نكي مو ,ةبطرق وزغب ليعاسإ هنبا دضتعملا رمأي ىتح 460ةنس لخدتامو ,ليعامسإ
 اعضاخ نشرب انه تايم ررخ قدا تاس يتناول راما ايلزبلا ظ

 هوبأ دضتعملا ناكو فض نيدسأ نك نب عت ةاطرق ىف روهج ىنب ةدجنب ةلارغ

 قف .ىضم قايلزلا قا لاقتو زكا [ك مين ةطائزخ.ريبأ نييعاب اهنازرأ لس يزف عب

 دضتغملا لتقف ءفورظلا تروطتو ءهربدو هبا نم هبربم هيلع راشأ هنإو هل هئاوغتسا

 لتقو ءهاوغأ ىذلا وه هنأ نم هسفن ىف رقو امل ىنايلزبلا
 ةاورلا لوقي 0 .هئبا هدعب

 م اذه هل تيبي وهو و ءهتيواود ٠ ىف لمعلل قايلزبلا | جردتسا دضتعملا ذأ انظ نظنو

 ا ديلا لاي د 55 ئارخإ رودص ىف مجارج اد

 .هجردتساف ىراصنلا داهج ىلع هضحب ىنزوللا رمع صفح أ ةئاقدصا قدضَأ هيلإ

 هلتق رشاب ناماع هيلع ىضم اذإ ىتح ءلحلاو دقعلا ىف هيلع لّوعو : ا لعاب ةعظوو

 ةفينعلا هتلمحل .ليعامسإ هنباب لصتي مل ول ىتح «ىئايلزبلاب كتفي نأ ايعيبط ناكف , 7

 "ايه لهما 00 ام وحن ىلع .فئاوطلا اما نك ذاذتأ ا

يمأ يينجتا رفنم نب ني ىلإ سبويح نع - ماسب نبا لوقي امك -
 اهيفو : سقيم د

 :لوقي

 | .ةيسنلب ريمأ (زيزعلا دبع رغصألا "اروصنملا) نمتؤملا نيبو كنيب عقو ام ىب لصتا»
 اريمأ) ةلودلا دضعو (.ه غ”5- )6١7 (ةيناد ريمأ) دهاج قفوملاو (.ه 216 - 0

 مظعف «نيملسملا دالب ىلإ ى ىراصنلا مكنم قيرف لك جارخإ ىلإ متر رطضا مكنأو (ةيليبش
 مم ولو . .مهدالوأ وق ,مهدالب مهؤادعأ أطي نأ ىف ؟ ءىقفش نيملسملا ىلع 8 7 :

 ةعراقلا تناكل نينمؤملا نيب الإ رجاشتلاو نيملسملا نيب الإ - ىديس اي - ةنتفلا نكت

 ] مهانحبأو .نيرفاكلاب اندضتعاو ءنيكرشملاب انديأت اذإف ,ىربكلا ةيهادلاو .ىمظعلا

 .ةرئادلا تناك ءانيعاسم مدنلا ىلإ انتّدأو ءانيديأب طسفنأ انلتقو ءانتوق تاجر ءاهرذ

 300سم لورا ةريخذلا .اهدعي امو ١" ترقلا 6

 بقللا اذهب رغصألا روصنملا بيقلت ىف رظنا (؟)

 يلي حمام

1 
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 طقسا ٠ قبب ديلا اق انذيعي هللاو ,ٌلَمْشأ ٌراضملاو لقت رانوألاو ٠ ظ ليج ب تا

ْ 
 نُ مهن نود ةامارملاو مهتملك عمج ىف 08 سانا
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 نإف ,لامشلا ىصقأ ف ةطيبنق رب ريمأ ىبيجتلا ردنملا نب ىيحي ىل خرصي ىايلزبلاو
 مهدالب ىراصنلا نوئطوي ةيليبشإ نيمأو ةيناد ريمأو ةيسنلب ريمأ لاثمأ نم فئاوطلا ءارمأ
 2 تناك ول لوقيو .ءايربألاو لافطألا ميتيتو ءابآلا لتقو مهنيد لهأ برح ىف مهب نينيعتسم
 ,ىربك ةيهادو ىمظع ةعراق كلت تناكل بسحف اضعب مهضعب نيملسملا ةبراحم ةنحملا
 .نيملسملل ايو هلل ايف انرايد مهحيبنو ىراصنلاب نيعتسن اننإف رمأو ىهدأ ةنحملا نكلو
 دودحو مِهتْْوَح نع اوعفادي ىتح .ءارمألا ءالؤه ةملك عمجي نأ رذنملا نب ىيحيب ثيغتسيو
 ةخرصلا هذه نأ بيرغ نمو .ةمئاق هل موقت ال ىتح ةدحاو ادي ودعلا اومريو مهضرأ
  .ىدانت نمل ةايح الو ةالف ىف ةخرص اهنأكو ,سماخلا نرقلا نم تاينيرشعلا ىف تود
 ىف هركذ ىذلا ةيسنلب ريمأ رغصألا روصنملا) ىلإ اهب هجو ةيناث ةلاسر ىف ىنايلزبلا خرصيو
 :سيداب ناسل ىلع - نظأ ايف - لوقي هلو «(ةقباسلا ةلاسرلا

 ةلتاقمل اكيدقاعم نم اىعبت ْنَمو دهاجم قفوملا عم كموزل نم هل تعزج ام ىب لصتا» ]
 (ةلو ينس او, هتعر اقطو دتل : انهو. نهب 253ب 80 10)نيويلظب. رعمأ ده ركب نا نفظما
 (مكعم) مهجارخإب اوضقتو ءارامذ مهب اوعنق نأ مكعمطو ىراصنلا مكنم بزح لك
 قولبلا نم. :ىقفلاب نيس اه كيلغ فخ ىلو " "ناتو مهيديأب اوكرذتو , ال راطوأ
 م .ءامدلا لالخِإو .ءاسنلا لامزإو .لافطألا ماتيإو .لاجّرلا ”مارتخاب ..نحملاو
 . اذإ اذه .ناكسلا ءالُجِإو ,ناطوألا ءالخإو .لاوهألا ا ,لاومألا باهتناو

 ' ءانيلع قّرطتو ءانيلإ ودعلا قاسنا اذإ امأف .ةدضاعم ةعرشلاو ,ةدحاو ةوعدلا تناك

 .برأم :رطو عمج اراطوأ (7) .املأ رثكأ :ضمأ )١(
 ا : ربو عمج راتوأ: :(90) ] .عجوأ : ضمرأ )0 1
 .توم وأ لتق :انه مارتخا (4) .ةيهادلا :ةقئاب عمج :قئاوب ()
 .اهحوز تاع. ةأرملا .تلمرأ: (5) .ىمحلا :ةزوحلا (2)
 .بوكر :فاستعا )٠١( .ةناعتسا :انه ةشاجتسا (0) '



5١ 

 هل تنابو ميقا ىبسو 0 لق ىلع ؤرَجو ,مهئامدو نيملسملا لاومأ ىلع '"ىرضو
 7 نكي مو ,مهأرو 00 ازد 1 ''ههاَحَر ويح «تافالتخالا 0 تققحتو :تاروغلا ْ

 "ريفا نم اهيمحي هللو قب ةرويوكلا فدع .ءالطعإ قع لوا "ادي دعب مهب نيملسملل

 «ردقلا ءوس اهيفكيو

 نأ رغصألا روصنملاب اهيف بيبي ىنايلزبلاو ,ةوق اهتقباس نع ةخرصلا هذه لقت الو
 سويلطب ريمأ سطفألا نب رفظملا اهيخأ دض شويجلا دشح ىف دهاجم عم ىضيي ال
 امل اوققحي نأو امهامح امل اومحي نأ نيعماط ىراصنلاب نيملسملا امههلهأ لاتق ىف نينيعتسم

 . :وتيتون لاحزلا لتقت ذإ ءاقع اهنيد لهأ ىف نيعارم ريغ امهرآثأ اا كرديو هانا
 نأ ىربكلا ةماطلاو .ناكسلا ولجيو ناطوألا ولختو لاومألا بنتو ءاسنلا لّمرتو لافطألا

 لتقو ههئامد:كفس: لغو نيملسملا لاومأ ببن لغ ارجتو انرايد لالخ نياج اذا ودعلا
 نم نيملسملا ءارمأ نيب امم ققحتو ,تاروعلا دالبلا ىف هل تفشكناو مهئاست  ىبسو هطاجر

 ىراصنلا اهيف ادمتسم ةنحاط برح ىحر رادأو هتحلسأ ذحش تاعزانملاو تافالتخالا

 5 ىف مهل ةقاط الو نوملسملا حبصأو ,ءجف لك نم هوءاجف ءابروأ ىف هئارو نم

 اعيمج ناتكرصلا تبهذو .نوولي ال د ةحرابم ىلإ ارارطضا اورطضاو .ةردق الو
 اج دالبلا غايضل اودعأو فرتلل اوشاع نيذلا ءارمألا ءالؤه اهيعي نأ نم الدبو .ءابه

 .همد كفسف .ءازجلا رش مهنم ىغابلا دضتعملا

 ربلا دبع نب "”دمحوبأ

 ؛ىبطرقلا ىرمتلا ربلا دبع نب رمع ىأ روهشملا هيقفلا نبا هللا دبع دمحم وبأ وه

 :ةرصع-ق سلدنالا :تاقلل ةيملع ةروص لجأ ىف هدي ىلع هجرخف دونا يي قخ كفو

 ءارمأ نيواود ةساردلاو ملعلا تاقلح ىلع رثؤي هتلعج ةيبدأ ةعزن اركبم هيف تحتفتو

 هتداهتو . .موجنلا نم رمقلا لح ميلقإلا باتك د هنإ ماسب نبا لوقيو .فئاوطلا

 فافتلاو ,ماصخ لوط دعب (ةيليبشإ ريمأ) دضتعملا هب زافف ..قانعألا هيلإ تدتماو ,قافآلا

 :ريشدلا .هلئاسرو سم نأ ةهحرت قا رظتا () ظ ءارتجا ةيفوض-
 , 18١ دئالقلاو 207/7 برغملاو اهدعب امو ١١ 6/“ .برحلا ىحر :انه ىحرلا (؟)

 110 مقر سمتلملا ةيغبو 7١5 مقر ةلصلاو ..ةوق «,ةقاط :انه دي (9)

 2 .209/9 ,0177/؟ ةديرخلاو 7٠١ باتكلا باتعاو .هتابلقتو هثادحأ :رهدلا ريغ (4)
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 هناويدت بناتك نم يصاب «هلاسوب هلئاج ني طووتوب ههلاقل دم نأ تاضان معو
 ىف هعم هماقمب - ماسب نبا لوقي اك - ٌصغَُي نوديز نبا تلعج ىتلا بابسألا فرعن الو
 © دضتعملا ريغتب دمحم وبأ رعشو .مايألا تضمو .هيلع هردص رغوي ذخأ ذإ .دضتعملا ةرضح

 هلمع قرافي نل هنأب همهوي ىتح رايدلاو عايضلا ءانتقا ىف ذخأف .ءامدلل اكافس ناكو .هيلع
 - دضتعملا ريزو نوديز نبا فقوم ىلع هعلطي هيبأ ىلإ ٌلَسرا دنا ونور دنع

 5 ا (ىك هب كتف اميرف :هدتع هنكم ةنعم تح تاو: - هلم :ةسقن دكتعملا

 نم هصلخو .دضتعملا ىلإ فخف .دهاجي اهريمأ دنع ماقملا هل باطو ةيناد نطوتسا دق هوبأ
 نب دمحم وبأ لعجو» :ماسب نبا لوقي .ماركالاو ةلجتلاب افوفحم هب فرصناو .هيدي

 بتكو ..لزنم ىلإ الزنم كرتي ردبلاك لودلا ىف لقنتي دضتعملا نم هتاجن دعب ربلا دبع

 نيب لقنت هنإ هلوق ىف غلاب ماسب نبا نأ نظلا ربكأو «فئاوطلا كولم رثكأ نع اندنع
 نع الإ هيناويد لئاسر هل وري مل هسفن وه هنإف ,مهرثكأ دنع بتكو فئاوطلا كولم

 هأبأ بحص هنأكو (ه 277- عك دهام هبا دقي ةيئأو ريمأ دهاحجم نب ىلعو دضتعملا

 "دس لولا كجم هديل معز لاقرب قي انكو هنا ويدل اسيئر دهاحم نب ىلع هفظوف .,ةيناد ىلإ

 ايو ءاهيقرش ,ةبطاش ىلإ ةيناد نع لوحتي هلعج ام كلذ لعلو .هدقفل هوبأ نزحو 4
 .دهاجم نب ىلعو دضتعملا نع ةريثك ةيناويد لئاسر دمحم ىبأل ماسب نبا دروأ دقو.ىفوت
 اهيفو .ةيرملا ريمأ حدامص نب مصتعملا ىلإ هتنبا فز دقو دهاحي نبا نع ةلاسر اهفرطأ نمو

 : لوقي

 ةلوصوملا ةياعرلا اهبلقتمو اههجوتم, ىف هللا لأسأ انأو . .(سورعلا) ةيدهلا تذفنأ»

 :هفللحم ةواقعلا وتم" ااهنوبيو .كلِظ اهيلع 5 ءىِفَي ىتح :كنم ةدوهعملا :ةيافكلاو ءكب

 ."”كفنكو كمرك اهيلع ىِبسَح مث .كناطلسو كْرِع اهيوُوُيو ,كناكمو كّرْوَح اهيمحيو
 باقر ىلع كتضبق (دشيو .كيلغيو كيقبي ُهللاو - كنإو . .كفطلو 18 اهيلع ىتفيلخو
 سفنلا ةرمث كدنعو .دلولاو ناوخإلاو لهألا ُداتَعو .دبألا ٌرْخُدذ - كيجارأو كينامأ
 . ميركل لا لإ تن راو ةناض لوط 5 اهتملسأو 000 اهتقراف ,دبكلا ةدلفو

 ,اهلهأ نع اهعاطقنا اهل ىعريو ,ةنايدلا ٌقح اهيف ىضقيو :ةنايألا لمحت اهلمعتي
 ةعورشملا هنو هيلاقلا «ردعو»«بجارلا ها مكح وهو ءاهْئشنمو اهِبَلَم نع اهيارتغاو
 «ةعوبتملا هتئيشمو

 .حاتجلاو ظفحلا :فنكلا (6) طش هو"(

 .مكحيو ىوقي :دشي (4) .اهزني :اهئوبي (0)
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 .اسنرفل ىبرغلا لامشلا ىف نييدنامرونلا نإف ,ىمظع ةبكن 107 ةنس ىف تثدحو

.سلدنألا ىف نيملسملا برحل ايروأو اسنرف نم مذارش مهعم تعمجتو اوعمجت
 52000 

 7 ”تيرتخلاو «ىناثلا ردنكسإ ابابلا اهكراب ذإ ةملكلا هذهل قيقدلا ىنعملاب ةيبيلص ةلمح ظ

 يلا يف 2 ةنيدم ترصاحو اينابسإو اسنرف نيب ةلصافلا هيني ربلا لايج ةلمحلا

 لامشلا ىلإ رتشب رب ةنيدم ىلإ تهجتاف .اهماحتقا عطتست ملو ءاينابسإل ىقرشلا لامشلا

وقلا صقنل ميلستلا ىلإ اهلهأ رطضاو ءاموي نيعبرأ اهورصاحو ,ةطسق رس نم ىقرشلا
 ت

مهناملغ نم فولألا تارشع اوبسو مهءاسن اوكهتناو اعيرذ اكتف مهب اوكتفف ءةنوئملاو
 

 زيها رقتقملاو كلذ لك ,ءلمح ةئامسمخ ةعتمألاو شرفلاو ةوسكلا نم اولمحو .مهتايتفو

 ا ال رزو . .مهل ريفنلا نع دعقو مهسفنأ ىلإ مهلكو دق ةطسقرس ظ

 ايح نبا للعيو .رقشب رب نع عافدلل مهنم دحأ ضبني مل ذإ ؛ اعيمج فئاوطلا ءارمأ

 ؤ 0 ءالؤه دئاوم ىلع مهلكأل ءاهقفلا تمص ةلع :نيتلعب ةئثراكلا كلت

 مهيمسيو ءرفانتلاو ذدبانتلا ىلإ اومانتسا ءارمألا نأ ,حدفألا ىهو ةيناثلا ةلعلاو . «مهنم

 ةملكلا عمج ىلإ ةمخضلا ةمطللا هذه مههينت ال نأ بجعيو «لمهلا ةقرفلا ءارمأ»

 مهتعفد ام لك نوكي نأو .هباينأ نع رشاكلا ودعلا دض ادحاو افص مهفوقوو
 رفح هيلإ

 ىف نيملسملا ةدئفأ ةبكنلا تراطأو :ناينبلا قيتتوءراؤسالا ةيلعتو مهندم لوح قدانخلا

 ريغأ توق نب ردتقملا ةدايقب ةيلاتلا ةنسلا ىف اوعمجتو ءضرألا مهب تلزلزتو سلدنألا

 ناعرسو ءرتشبرب لهأ ةثاغإ نع هلوكن راع هنع لسغي ا دارأ امنأكو ةطسق رس

 نيملسملا ىلإ رتشبرب 0 558 اولصؤتساو لا ىراصنلا ىف فيسلا لدعا أم

 . ”كفالا "ادع: نم اهولجو: تاقايس. نبأ قوتي اك < كارلا يسحر نع افولسفن

 لكش ىف ربلا دبع نب دمحم وبأ اههجبو ةمخض ةخرص انل حضتتل كلذ لك انمدق اغإو

 لمح ىلإ اهنم ناكم لك ىف داهجلا لهأ عفد امت ,سلدنألا ندم لك ىف عُزَو روشنم

 .لهأ ناشل ضريعلا لعج دقو 0 دادرتسالا اذه اعيرس اهدادرتساو مهحالس

 : - ماسب نبا لوقي امك - هناونعو رتشبرب

 .دعولاب نيف رتعملا كر نيدقتعملا .ةيئانلا فارطألاو ,ةيصاقلا روغثلا نم»

 - نيمصتعملا ,نيملسملا ةيامح ىف نيكلهتسملا .نيدلا ةَوْرُعِب نيكسمتسملا ,ديعولاو

 | هس نع نيسقلا ,ليزنتلاب نينمؤملا ,مايصلاو ةالصلا ىلع نيفلأتملا ,مالسإلا ةمصعب ظ

 ةريخذلا /78,١.



 م
 راطقألاو .ةعماجلا راصمألاب ْنَم ىلإ .ةءألا عيفشو ,ةمحرلا يبن دمحم .لوسرلا
 نم :نيدلا ةاعرو :نيملسملا ةامخو :نيتمؤملا ةالو نم سلدنألا ةريزجب .ةعساشلا
 «نيسوءرملاو ءاسؤرلا

 دمحم وبأ ىضم دقو ءالوصف هنم فطتقي ماسب نبا لعج امم اليوط ناك ووضتملاو
 ,نادلولا اهل بيشتو نادبألا اهل رعشقت ىتلا لاوهألا نم رتشبرب لهأب لزن ام روصي
 ءاسنلا كاهتنا نم هعامس ٌبولقلا عجوي امب ارفنتسم اريثتسم هلوصف ضعب ىف هلوق نمو
 :هيدلاو

 معلا كاهتنا نم - نويل انم تأر ام ىلع - نوعجار هيلإ انإو هلل انإ»
 رشعم - متيأر ولو .تارّدخملا تانبلاو ,تابجحملا مّرَحلا رتس كده ثا رغدملا
 مهيف تمكحتساو ,نيلهألاو لاومألا ىلع اوبلغ دقو .نيدلا ىف هكا وخإ ب نيملا
 دقو ,حامرلا قرر مهب تقعو ,حارجلا مهتنختأو .فوتحلا مهيلع تلوتساو ,فويسلا
 .هاخأ ىببلي خألا الو ,قّرحت دجاسمو ,قّرمت فحاصمو .. .حاونلاو ليوغعلاو جيجضلا رثك
 (ذيتخب ناش ةدلنوي مهتم ٌىرما لكل) ,هينب ىندي بألا الو .هابأ وعدي نربالا الو
 تقيس دقو . .اهعيجضل ىئرت ةعيجضلا الو ءاهعيضر ىلع ( (فطعت) ىولت ةعضرملا الو
 نيونشت .لابحلا ىف نفل لاجرلا ةخيشمو تانرعو ةيراع نيب ام .نادلولاو ءاسنلا
 ,ناذألا ةوالحو .نآرقلا ةوالت دعب .عماوّصلاو .عماوجلاو ..لالغألاو لسالسلا ىف
 نمحرلا ٍةَعيِش نم اضوع .نابلصلاو سيق اونلاب ةنوحشم .ناتهبلاو كرشلاب 05
 ] 0 ( هالذايو !هاليو ايف .ىكتد حوني نيدلاو رك كحضي رفكلاو
 مكدابكأ تراطل كلذ - نيملسملا رشعم - متدهش ولو !هادمحم ايو ! هانآٌرق ايو
 ترويؤلو اياذزلا كلت عضومل .ايانملا ْمُعَّط متي عتساو اعطق ,مكبولق تعطقتو ءاعوح
 مناقل :ةظلحو: :نمعرلا ةديفل اضاعتما ,اهداقر مكنافجأ تْفَجو اهدا مكفايسأ
 «نابْلّسلا ةلَمَحو .نايفطلا ةدّبَع نم اًماقتناو .نادلولاو ءاسنلا ةفعضو

 هزيل يعم ةدماخلا :سرفنلا ىف ةسامحلا لعشت -- طمتلا اذهب - ةلاسرلاو
 * اسلوب هةنحاسمو» هئاوق نم ق1 انو. عفا ضو .هتحا سعب نحف رح امو هفينحلا

 ,ىَرُع نم لب .ءابسو رسأ نم : هب مهوماس امو مهتامرح نم كهتنأ أمو ن نيملسملا

 دادمحم وبا ل نشيو لالغألاو ل لاجل ا :نمن نتبر حمو وبلا ادع

 .رهقي :ىكني (؟) .ةاطغم ”ةفلطساكا
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 نم مهبيصي نأ كوب ام نويسلدنألا كراش ىتح - ةفلألاو ار لصاوتلا ىلإ وعديو 5056

 .اكابتشا . دسجلا نق .خراوعلاك انكو ءامئتلم انبعشو :امظقم نلت ناك ولو»

 50 الو .'"'مجن انل طقس الو مه انل ش ةاط امل .اكارتشا ديلا ىف لمانألاكو

 ىلإ .نيرهاظ مهيلع انكلو فر انل ودك هلو ءبرس انل عور لاو رح ان ل الو

 ٍنافوطو هنا رار هنم رياطت ناكرب نم ءرظنلا سأر هنإف !ٌرذحلا ٌرذحلاف ,نيدلا موي

 نأ لبق اوهُبنتف «قارغإ كلذ نمو ,«قارحإ اذه نم ْنَمْؤي املق ءبهرُم رْطَق هنم طقاست

 لبق مهر وغت ىف مهودهاجو «مكفانكأ ىف قو نأ لبق مهفارطأ ىف مهولتاقو اوه

 «مكرود ىف مكودهاجي نأ

 مهتحلسأ نويسلدنألا لمح ام ناعرسف .حايرلا جاردأ دمحم ىبأ ةخرص بهذت و

 عيب هوعاب ام الإ هل نيلصأتسم هرحن ىف هديك اودرو رتشب رب ىف ودعلا اومجاهو ءانركذ امك

 نا. ةعوررملا ةثراكلا ؛كلق دعب نتا وطلا .ءارمأب ان رغم ناكذ. .لايقلاو,.ءانبألا خم قيقلا

 مهئاذختسا ىلإ اوداع اك مهتقرف ىلإ اوداع مهنكلو ,لامشلا ىراصن دض اودحتيو اوفلتأي

 رودض لإ :فويمللاو عامنا مهديدست عم ىراصنلا كئلوأل ةيونسلا تاواتإلا عفد نم

 نيفشات نب فسوب كرادت نأ الولو ,ةلطيلط تعاض نأ نإ ثملبسملا نم مهناوخإ

 ئ :ىرخا نتا ةدجاو. .ئراصتلا زوجح ق اندي .ةلقملا نلانألا

 3 ريصقلا أ نيك ىو

 ؤ ادن .ةريصقلا نب فورعلا ليبشإلا ىبلولا ىعالكلا الس نب دمح ركي بأ وه

 | ف ريكو .هناويدب هلا كل ردا دضتعملا ها ءهريزو نوديز نبا 8 نبا

 118/ ىفاولاو ؟١؟ باتكلا باتعإو 0/7 داق نع شايع حب لطم لانا

 717/7 ةلمكتلاو ليذلاو ”8*/* ةديرخلاو ظ .مئادلا مهر فظو ]

 دلجملا ىف نيطبارملا رصع نع ةديدج ةيخيرات قت اموو .ءالا دروم :برشلا (؟)

 ىف ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةفيحص نم عباسلا ةريخذلا هلئاسرو ةريصقلا نبا ةمحرت ىف رظنا (9)

 .. .د ليلحت عم ةريصقلا نبا لئاسر نم اهب امو ديردم ةلصلاو ٠١5 دئالقلاو 00/١” برغملو

 .اه ىكم دومحم ةطاحإلاو 7١7 بجعملاو 4١ برطملاو ١١37 مقر
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 هيبأ دعب ةيليبشإ ناجلوص ىلع ىلوتسا اذإ ىتح .هبحاصب اههنم لك بجعأو دمتعملاب ذئنيح ٠
 دهعو ,ةلاسر ريغ ةريخذلا ىف هنع هلو .هيلإ ةباتكلا دانسإ عم ,ةرازولا ةبترم ىلإ هعفرا إليه 

 ٠ كلم سنوفلأ ىلوتسا اذإ ىتح ,فئاوطلا ءارمأ نم هناريج نيبو هنيب ةرافسلاب ةرم ريغ -
 ةيونس تاواتإ نم دمتعملا نم ذخأي ناك اهيف هيلع ددشو .ةلطيلط ىلع نييلاتشقلا
 وه ةريصقلا نب ركب وبأ ناكو .هعماطمو سنوفلأ دض اه ةدجن سلدنألا ىلإ هشيجب مدقي ىكل نيطبارملا ريمأ نيفشات نب فسوي - سويلطب ريمأ لكوتملا لثملابو - خرصتسا
 ءاهقفو لكوتملا ىبلو هاَبلو .هتثاغتساو فسوي ىلإ هتلاسر لمح ىذلا ريفسلا وأ لوسرلا

 ,سلدنألا ٠ هريغو دمتعملا : مهؤارمأو نويسلدنألا هنواعي - لدناَو ناحملا هدونجب ربعف -

 اقحس سنوفلأ شيج قحس اهيفو 2179 ةنس بجر ىف ةروهشملا ةقالزلا ةعفو سنوفلأب
 ةدارإ ىلع الوزن - نيفشات نبا ىلوتساف فورظلا تروطتو .رذي الو هنم هنم ىقبي ال داك
 اهكرت ذإ لامشلا ىف ةطسقرس ادعام اعيمج فئاوطلا تارامإ ىلع - مهئاهقفو نييسلدنألا
 دعم كيتعلا لخاو .ىراصنلا دض اهنع مهعافدو اهتياحل مهناسحإ نم ىأر الل ,دوه ىنبل
 ةفضتقلا نيب رك وب دهس ذا ىعيبطو .عضوملا اذه نع ىفء اني رم اك تاغأ لإ اريسا
 ىف ًاجافيو .تاونس ثالث وحن كلذ ىلع لظيو .نيطبارملا نم ددجلا ةيليبشإ ماكح نع
 هبتاك ناكو شكارمي هدنع ءاشنإلا ناويد ىلوتي ىك هل فسوي ءاعدتساب 281 ةنس
 ىتلا لئاسرلاو ةريصقلا نباب بجعي ناك هنأ ودبيو «قاوت دق لطابسا .نبر نسوا كي
 نب فسويل ءاشنإلا ناويد سيئر خيراتلا اذه ذنم حبصأو .دمتعملا ناس ىلع هيلإ اهلمح

 ةنس هتافو ىتح نيفشات  50١.ردقلا هافاو ىتح هنبا ىلع نمز ناويدلا اذه ىلع امئاق لظو
 ةئس  0٠١8.شكارع

  ناسل ىلع اهبتك ىتلا لئاسرلا نم ريثكب - افنآ انركذ امك - ةريخذلا ظفتحتو
 ,ةقالزلاب سنوفلأ ةيزه ىف لوقلا اهيف لّصف ىتلا ةلاسرلا اهمهأ لعلو .دابع نب نب .دمتعملا
 عماوص مهسوءر نم نودختي سانلا ناك نأ هالتق م ناكو

 ةلاسرلا ىف ةريصقلا نبأ لوق نمو .هعينص نسح ىلع هللا نوركشيو اهيلع 1 و

 ظ ديت نايل اطوصق: نعم: ةروكذملا
 000 دا ل م د6 يل لبق انك ام ملع دق» ظ

 هب ناحتمالا ةدمل الو ,ًءاضقنا هئالبل الو .ًءاود هئادل دجن مل ناو" !هئاختناو انئماقتو .

 .مظاعت :ءاختنا .للذتو رغاصت :ؤماقت )١(



 و7

 بوقعي يبأ «نيدلا رصانو نيملسملا ريمأ خارصتسا نم ىلاعت هللا "1س نأ ىلإ ءانَق

 هرازم !"طخشو هرايد ىأت نم :ىندأو ءىئس ام - هللا هدبأ - نيفشات نب فسوب

 قل 3 نانو يروا ,هنوعو هللا ةكرب ىلع -زاجأ مث . ..ىدأ 5

 نوبل ىفرش ةدرام نم برقلاب) 7-5 دصق ىلع رواشت دعب انيأر قفتاو .'' 'ىرفَيو

 المت شويج ىف اهيلإ هِدَسْتُحمب دصقف كلذب - هللا هنعل - - ودعلا عمسو - هللا اهسرُخ -

 ديدحلاب انصح نق ل لاك تاير حت ام ىلع عقت نأ عن عنمتو .ءاوهلا دستو ءًءاضفلا

 هأعدو ,مهمادقإو مهتأرج ىف ديزي م 0 نم اودختاو ,مهمادقأ ىلإ دهر ر نم

 ءانلويس جَرْدَم ىف كولسلا ىلع هروهتو "اهجفن ُهَلَمَحو .انليبس ةهجاوم ىلإ همظاعت

 :نوضصتملا ” ”مهراعشب نوملسملا ىدانتو ءانتايارب هيلع انلَلْطأو انتالخمب هيلا "انو

 ,ناعمجلا اليلق فئاوتو ءروفولاو روهظلاب ةندؤم رلاح ئىف هدعم نم ىلعو هيلع اولبقأو

 ةلمحلا - هللا هَّديُأ - نيدلا ٌصانو وسلا قدح ناقيرفلا "002 لواجتو

 مهتعبتاو مدايقالا | ولو نأ هللا ًءادعأ يبلع ملف ,ةلمجلا ددع رثكي مل عمج ىف مدصو

 رىلاك نم نيلاح ىلع مهحاورأ ىضتقتو .'' ا يحس

 .دعبلا همهتليس نم الإ - هقا مهرجآ - نيِّيتملا ىديأ ىلع مهنم صلخي ملو !''ادقز

 ىلع هللا مهرفو - نيملسملا نم هللا دمحب بصي ملو ..دْهَجل دْهَجلا ""ةتشاشم ىلع ىنأير

 ددع الإ ةلوجلا كلت تحت مهمالعأ نم تامالو ءريثك ماحتقالا هديشو ,ماقملا لوه

 توميسف .''!ادّدب فويسلا تحت تمي مل - هللا هنعل - شنوفذأ ناك نإو ءريسي

ىلع هللا دمحدو ءاذمكو افسأ ةلاحم دل
.هانسو ليلجلا متفلا اذه نما ويسب أم 

 نم ةهحنمو 

 .« هالوأو .ليمجلا .عنصلا اذه

 لكب ةديحملا ةقالزلا ةعقو ىءارتت ىتح ةلماك ةلاسرلا هذه ىور ماسب نبا تيلو

 هروعشو هرغاصتو نيسوملا مامأ ا اهتمدقم ىف فرتعي دمتعملاو ءاهليصافت

 .ليلق ريغ انمز :ايلم (9) .حتف :ىنس )١(
 :دجنلا .ضرألا نم ضفخنملا :روغلا )0٠١ ظ .دعب :طحش (؟)

 1 .اهنم عفترملا .عفنبو رضي :ىربيو شيري (')

 1000 دصقي .لاحلا :دقنلا .لجؤملا :ٌلاكلا )1١( :اعرسه امد ()

 .مهارسأ ىلإ كلذب اريشم لجؤملا لتقلاو عيرسلا , .هيضميو رمألا ررقي .ىرفيو قلخي (0)

 .حورلا ةيقب :ةشاشحلا (١١؟) ْ .سحشلا 25-5

 .اعطق :اددب )١( .هدنع سيل امب هرخف :هجفن (1/)

 .لذلاو عوضخلا :ءاذختسالا )١4( .ربكأ هللا :مهراعش (8)
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 :ماذو هبأد ناك هنإ لوقيو .تاواتإ نم ايونس هل هعفدي ناك امب همازتلا عم ناوهلاو ةلذملاب .
 .طلستلا ىراصنلا بأد ناك انيب .ءلامشلا ىراصنل ناعذإلا هلوح نم 200 خا وع
 هلاثمأو دمتعملاو ءىربكلا ةرهوجلا ةلطيلط سنوفلأ ببن * دقل لب .عالقلاو نوصحلا بهو
 رافظأ ملقف .نيفشات نبا كانه نيملسملل هلا ضيقو . .نوهمعي ةلفغ ىف فئاوطلا ءارمأ نم
 نبا واوضي اهي وعلا لع .قيروحدم نامومذك هغابلا ردتتتاوب ةرخنتا ىف هالتك :درور نس وقلا
 نب فسوي ناسل ىلع ةريصقلا نبال ةلاسرب ةريخذلا تظفتحاو .هتلاسر ىف ةريصقلا
 ةنس ةبطرقب ءاضقلا هالو نيح نيدمح نب ىلع نب دمحم هللا دبع ىبأ ىلإ اهب هجو نيفشات

 :لوقي هلو

 ؛مّزَحو ٌدجب هللا هكالو ىذلا َءاضقلا لوتو ,كنعي هللأب نعتتساو ,كدهي هللا ٍدهتسا»
 لابت الو ,هيبن ةنسو هباتك ىف ىلاعت هللا اهاضمأ ام ىلع اياضقلا . ا معو د دلع
 10000 نأ نيطبارملا ةعامج ىلإ اندهع دقو . .مئال ةمالم نم قفشت الو ,مغار مغرب
 ذم ارخآ مهّلكو الوأ نحنو .هيضقت ءاضق ىف كيلع اوضرتعي الو .هيضمت ّقح لك ىف
 ءاوس ةفاك ةيعرلاو لامعلاو ,كيلع قح ىف نيضرتعم ريغ ٠ ,كنم نوعماس ايضاق ترص
 .«قحلا ىف

 سيل هنإ لوقيو ءاعيمج ةيعرلا قوفو هفوف ىضاقلا لعجي نيفشات نبا نأ حضاوو .
 ؛ هيلإ هنوهجوي ضارتعا ىأ ىف قحلا لحلاو دقعلا ىللوأ نم سلدنألا ىف نيطبارملا ةعامجل
 ”ةعابخلا نطاق راض دس اعيمج نوطنارملا مث :ةياوأ هيبفن ناقش أت ني. هقسويو «ةئاضق لإ وا
 . ,ىمالسإلا ءاضقلا ىف فرشم بناج وهو .هماكحألو هل نيعضاخ اصلا لك ةيطرفلال
 نم غلب امهم مكاحلا ةناكم وف ىضاقلا ةناكم نأو هلالقتسا دصقنو .ناكم لك ىف هدجت
 ىف ىطبارملا ناويدلا باتك لئاسر نم ةعومجم ىكم دومحم روتكدلا رشن دقو .ناطلسلا
 ةيمالسالا تاساردلا دهعم ةفيحص نم عباسلا دلجملا ىف نيفشات نب فسوي نب ىلع دهع
 ةثلاثلا ىلإ ةعومجملا ىف ةسماخلا ةلاسرلا نم ةريصقلا نبال لئاسر عستت اهنيب ديردم ىف
 نب ىلع ن ناسلب سلدنألا لهأ ىلإ ههجو روشنمب هبشأ ةعومجملا بيت رت ىف ةعباسلاو ,ةرشع
 أ هل وصعب ال نأو ىلاولا ةعاطب نييسلدنألا حصني هيفو ,ةيطرقل ةرايز ىف ناكو هفسوي
 : الئاق

 انضّوف دقو ءمك ريبكو مك ريغص ةسايسو ,مكرومأ ةماقإو ءمكريبدت ىف انع بئانلا هنإ»
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  نحنف هلك كلذ نم ٍلعف انو يكوفلمل لة وفت د قا لقنلاب ولن رق ودق كل:

 هل ٍىضمن الو ءهاضمأ ام فقون الو ,هانلق نحن اننأكف هيف لاق امو .هانلعف

 ١. ىضرت الو ءهالوتي نأ الإ ناك ام انئاك هل وتن الو ءهاري ام الإ مكنم دحأ ىف ىرن الو

 انقفاوي. اف ىلعو 'مجرتي "ينادى انهو ملكتي :اننانملب ماضوب هل اه هلا وحأ نم
 7 بلو 0

 | فسوي نب ىلع لثم ىلعألا مكاحلا بجاوو .ةيعرلا ةلماعم ىف ةوسق هذه نأ انيأر ىفو

 حلصت ال ىذلا لدعلاب اهتلماعب هتالو ىصوي نأو ,ملحلاب ةيعرلا ذخأي نأ نيطبارملا ريمأ

 ىف مولظم وأ ملظتم لكل مهباوبأ |وحتفي نأو مهاوكش ىلإ اوعمسي نأو هنودب سانلا ةايح

 لعج ام وهو عجسلا نس ةريصقلا نبأ لئاسر ىف روطسلا ضعب ولختو .ةيعرلا

 نم باتكلا ءامدق ةقيرط ىلع ةريصقلا نبا ناك» :هنع لوقي ىشكارملا دحاولا دبع

 ورخأتم اهثدحأ ىتلا عاجسألا ىلإ تافتلا ريغ نم ىناعملا حيحصو ظافلألا لزج راثيإ

 انإ مكحلا اذهو .«ءاعدتسا ريغ نم اوفع كلذ نم هلئاسر ىف ءاج ام الإ مهللا ,باتكلا

 . .هعوجسملا 3و ب4 لكك رطب راع لع دا م

 ا" لاصخلا ىبأ نبا

 لاظحلا ىأ نبا فووقملا قروتملا نتفاقلا ةوفتسما قب ندعم هلا يغب بأ ىف

 نكس .ةيسرم ىبرغ نايج ميلقإ نم هروقش ىرق ىدحإ طيلغٌرفب 510 ةنس دولوملا

 ىف ارحبتسم مولعلا ىف اننفتم هلعج ام مهتاقلح نم لهنو ءاهخويش ىلع سردو .ةبطرق
 با ةنقيطياو اعقل ريسلاو راثآلاو ثيدحلا ىناعمو رابخألاب املاع .تاغللاو بادآلا

 نم .ةربملا عساو ,ةرشعلا نسح .هتعامج لامجو هتقو ةرخفم ناك» هنأ كلذ ىلإ لاوكشب ]

 .هريبك :هلج .دقيقد :هقد )١(

 .هريثك :هرثك .هليلق :هلق )١(
 .لقعلا :نانحلا ('9)

 .مكحيو بيصي :محلبو ىدسي (4)

 ْ 00 ,” 1 ال اق اك ل ] ١/0

 ةيخيرات قئاثو ىف هل ةيناويد لئاسر عبرأ عجارو

 عباسلا نيدلجملا ىف نيطبارملا رصع نع ةديدج

 هلئاسرو لاصخلا ىبأ نبا ةمجرت ىف رظنا (0)
 ١76 دئالقلاو 57/1 برغملاو 787/#* ةريخذلا .

 برطملاو 58١ مقر ةيغبلاو ١١817 مقر ةلصلاو

 ,587 ريخ نبا تسرهفو ؟/ بجعملاو 7
 641/١ ةديرخلاو ١55 قدصلا مجعمو ٠

 ىف ةيئالسالا هك انبارثلا دهعم ةنرعش: دم نتاتلاو
 0 دهعم ىفو .ىكم دومحم .د ليلحتو قيقحتب ديردم

 ] ةيب رعلا لودلا ةعماجل عباتلا ةرهاقلاب تاطوطخملا

 ' ىبأ نبا بتاكلا هيقفلا لسرت ناونعب هل ةطوطخم

 ظ :لاضخلا
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 - دحأ مالكلا ولح .نايبلا نسح .ناسللا حيصف .ةبقاثلا ناهذألاو ةرهابلا لاصخلا لهأ
 قوطو ةماهغلا لظ» باتكو «بدألا جارس» باتك اهنم «ناسح فيلات هلو ءلاكلا لاجر

 هلحأو ,ةماركلاب هتباحص نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يد نم بقانم ىف «ةمامحلا

 بسن ىف ةليوط ةديصق هلو ءانسحم ارعاشو اغيلب ابتاك ناكو .ةماقملا راد ةقداصلا هتداهشب
 هلئاسر كلذ بناجب هلو .«بقاثلا بسلا جاهنمو بقانملا جارعم» اهامس لَ لوسرلا

 ىديأب رودي لئاسر ناويد هل» :بجعملا بحاص لوقيو «ةعيدبلا ةيصخشلاو ةيناويدلا
 بحاتص: لاوتيو.«ةتوقتكو امامإ .ةويضقو هنود الاثم :هولعم دق نيلدنألا لهآ ءابدأ

 .تادلجي سمح ىف عقي قئافلا هلسرتو قئارلا همظن نإ برطملا

 ةدايق انايحأ هيلإ دنسي ناكو ,ةبطرق ىلع نيفشات نب فسوي ىلاو ىطبارملا دئاقلا جاحلا
 ىف اهتع هلزعو .ةطانرغ ىلع 597 ةنس ىف هالوو .لاهشلا ىراصن لزانت ىتلا شويجلا
 هنبا ىلإ فسوي دعب مكحلا ديلاقم تلوحت نيحو .ةبراحملا شويجلل هاقبأ ذإ ,ةيلاتلا ةنسلا
 نوهجارأ كله ستوفلا لزاتي لظو:7 ةنس ةيسلب لغو 8+ ا: ةثس شاف لع هالو: لغ

 سماخلا نرقلا علاطم ىتح هل ابتاك لظ لاصخلا ىبأ نبا نأ نظن اننأل ,جاحلا نب دمحم
 نشكرك هناويد ف لمعلل نيطبارملا ريمأ فسوي نب ىلع هاعدتسا ىحو ,ىرجم ا

 قنبوأ .ءاعدتسا قم طيضلاب فرغت الو. 817 ةتيسأةلاتسو هلع بتك هنآ ليلق ابع ئرتسو
 تافطتقم هل لسريل 00 ةنس هبتاك هنإ :ماسب نبا لوقيو .ناويدلا اذه ىف لمعلا أدب
 زاتحي وهو ةلاسرلا هذه هل لسرأ هنأ ركذيو .ةريخذلا باتك ىف اهلجسي هرعشو هرثن نم
 هب هحتا ةنسلا كلت ىف اشيج داق فسوي نب ىلع نأ انفرع اذإو ءركسعلا ةلمج ىف ةيليبشإب

 هقفار لاصخلا ىنأ نبا نوكي نأ انحجر ةريبلط اهنيب نوصخخو ندم ةدع حتفو ةلطيلط ىلإ
 العف قحتلا اميرو .ةبطرق ىضاق نيدمح نبا هعم ناكو شيجلا اذه وأ ركسعلا اذه ةلمج ىف
 نيعو .ةريثأ ةلزنب فسوي نب ىلع دنع ىظحي لظو .ليلقب اهلبق وأ ةنسلا هذه ىف هناويدب
 اضرلا لك اههنع ضار وهو .ىلع نع نابتكي الاز امو .ناويدلا ىف هعم ناورم ايا هاخا
 07 ةنس ةيسنلب ميلقإ لامشلا ىف نوجارأ بحاص ريمذر براحملا سنوفلا ازغ ىتح

 ةعلق دنع ناعمجلا ىقتلاو ,نيطبارملا ن نمو نييسلدنألا نم ةمخض دوشح اهنم هل تضبنو

 ْ ىئا اودقفو :نيمنل دنآلاو نيطبارملا ىلع ةرئادلا تناكو .رقش 2 رهش هريزج نم ةب رقع ةرييلق
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 مهيلإ هنع لاصخلا ىبَأ نبا بتكف ,ىزخلاب ةيسنلب ىف (نيطبارملا) ) ةنوتمل دونج ىلإ ةباتكلاب

اوصف ضعب ىف هلوقي هتلاسر ىف مهيلع ناورم وبأ شحفأو «'' ىزخو ليكنت لكب
  ىأد» . 

 مكل تيلف ! دحاولا سرافلا كة » '!دقانلا مكفيزي 0 ,ةميزطلا رايعأو ةميئللا ىب

 ىلع "'اوثولت ال نأو اباقع مكعسوُت نأ نآ دقل دعاق ٌتلاح امل انأض لويخلا طابتراب

 علا رهطنو را ىلإ 5 نأو ءاباقن هحو
 00 ا 0 000

 7 4 ةيطرق ىلإ عجرو ءافعأف 1 هما ديع 0 نأو 97 بنك أيف لاصخملا 0

 ىلع - انيأر ىف - لدي امم 04 ةنس ىفوت امإ هوخأو «شكارمب ناورم وبأ هوخأ تام ام

م اهتلاقتسا لبقي مل فسوي نب ىلع نأ
ح هيف نالمعي الظ اهنأو ةباتكلا ناويد ن

 ةافو ىت

هيف المع امبرو .حجرألا ىلع 017 ةنس فسوي نب ىلع
 ْ ءناورم وبا ىفوت نا ىلإ هتافو دعب 

 ْ 8٠., ةنئسس ىفوت ىتح اهب هراد مزالو «ةبطرق ىلإ هللا دبع وبأ داعف

 ض رعنسو :ةماقعو ةعيبطلا" قرتن فصوو ظعاومو ةيصخش لئاسر هللا دبع ىبألو

 هلئاسر نم اههانرتخا نيتلاسرل نحرعت نأ نآلا نينو ءعضوملا اذه ريغ ىف كلذ لكل

 داهجلا ىلع ضحلل سلدنألا لهأ ىلإ ةهجوم ىهو ,0 7 ةنس ىف اههالوأ بتك ةيناويدلا

راعم ضوخ ىلع مزع نيفشات نب ىلع نيملسملا ريمأ نأ مهمالعإو
 ىراصنلا عم ةيراض ك

 :لوقي اهتحتاف ىفو نييلاشلا

 نم .ه انسخ نم مكظوظح رفوو ءهاَرْذ لظب مكفتكو .هاوقتب - هللا مكزعأ - انباتك»

 دية سوم لوم صنم الا م2 هللا اهسرح - شكارم ظ

 ا يانألا انغرساوبرا“ بيل انف دقو ءاهاتو اهتحئاف هلا نب اتكرح يدي

 د قو صالخإ نيرعشتسم .بيرقلاو ديعبلا انرفنتساو ."'بيساعّيلا انرّمضو

 .مكهوجو 00 نبال نامجلا مظن نم امسق عجار 0(

 ساو ةيانكلاو :ىدحلا قاع فاقع 4 ا نك طابولا عطل نكن دومحت د مقعتا

 ] .حامرلا :بيبانألا (1) نم قحلا دقنلا زيمي ىذلا ىفريصلا :دقانلا (؟)

 .ليخلا :بيساعيلا (9) .فئازلا

 ىلع ةنوتملل راعش ماثللا اوعضت :اوثولت ()
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 انك ناو عحتو .'”'ماضيتا هودع نم هلاني وأ ءماضُي نأ هبناج عنمو ,مالسإلا نيد را ىف )
 ىَصَحلا ىلع ىبري ام .دانجألا نم انضهنتساو ,دادعتسالاو داشتحالا ىف انغلاب دق
 . مكب ٌوَبعي ام لق# نيبملا هباتك ىف ,نيملاعلا ٌبَر لوقب ,نيقي داقتعا دقتعن انإف قارا
 نم .ءانثلا صلاخب .ءامسلا باوبأ حاتفتساو .ءاعدلا رافنتسا نأ #«مكؤاعد الول بر
 ظ ملال نسي 7" لعامين ساوذلا حجنأو .ءايشألا عفنأ

 لاتق ىف ايظع ءالب نوطبارملا اهيف ىلبأ ىتلا تاونسلا نم اذوب ةنيملا ةدش كناكو
 مه دمحب امل هنإو .نييلاتشقلا وأ نوقشت وا نوار ىراصن ءاوس لامشلا ىراصن
 مهب نيلزنم مهءادعأ نوهجاوي اولظو ادبأ مهفويس نودمغي ال اولظ مهنأ فسوي نب ىلعلو
 ناك ام ناعرس نكلو .عئاقولا ضعب ىف نورصتني انايحأ ىراصنلا ناكو ةمصاق تاب رض
 نم نودهاعملا بتك كلذ ءانثأ ىفو .نيعاص عاصلا مهل نوليكيو ٠ ,مهرأث نوذخاي نوطبارملا
 رام درب ود سن وقل ا .ىاررصنلا كلما للك ةطانرغ ىف ةصاخو - - ةمذلا لهأ نم ىراصنلا
 رخاوأ ىف مهابلف .نادللا وم يدنا لهأ ديب ام ىلع ءاليتسالل هنوعدي ناوحلارأ كلف
 لك مجاهو ,ةطان رغ ىلإ ةطسق رس نم دالبلا قرتخا افيثك اشيج داقو 0١4 ةنس نابعش
 ىلإ رطضا هنأ ريغ ةطانرغ رصاحو شأ ىداوو ةيسرهو ةيناد لثم نادلب نم هقيرط ىف ام
 بتكي ملو ةبطرق نم برقلاب ةناسيلا راوجب نوطبارملا هعقاو دق ناكو ٠ ءابنع راصحلا كف

 ىلإ هجتاو ,طسوتملا رحبلا ىلإ ةقلامو تارشبلا ميلقإ اقرتخم ههجو ىلع ىضمو ءرصنلا مه
 ا سلدنألا ىق تيعي ةنئس وخن ةلمحلا هذه.ق لظ دق ناكو يلع لا |ةناك لاخلا
 مهنوشي عي نيدلا ةمذلا لهأ نم نيدهاعملا ىلع ةصاخو .بضغلا دشأ اهلهأ نفعا
 هجوت اشأ ةوزا نودشي اوناك مهنأل اضيأ لب بسحف نوجارأ كلم اوبتاك مهن يل ال

 نم ءىش مهبضغ ىف ديزي ناكو .نوع لك هل نولذدبيو دالبلا تاروع ىلع هنولديو
 بدتناو .ةنسلا كلت ىف ةبطرقو ةطانرغ ىلاو نيفشات نب فسوي نب ميم نيعاع
 ريمأ ىلع دوفولل هسفن دشر نبا فوسليفلا دج ريبكلا هيقفلا دشر نيب يل ولا وا
 ةمذلا لهأ نم نم نيدهاعملا عينص ىلع هعالطإو شكاري فسوي نب ىلع نيطبارملا
 نيبو مهنيب قئثوملا دهعلا هب اوضقن امم هتلمح ىف هل مهنوعو نوجارأ كلمل مهئاعدتساو

 ىف سلدنألا خيراتو 0 ةيشوملا للحلاو ١//«, .ملظ :ماضتها )١(
 1 نانع ةمح رت خابشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع نما رمدلا :ءاودألا .زجعأ : لضعأ 0(

 ,11 (نانع ةعبط) ةطاحالا ةلمحلا هذه ىف رظنأ (")
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 : نتفاو ,هأوتفب دعا نأ فس وي نب ىلع هدذعوو «''مهناطوأ نع مهبيرغتب قفأو» نسل

 مهنئمطي - ةبطرقو ةطانرغ لهأ ةصاخو - سلدنألا لهأ ىلإ بتكي نأ لاصخلا ىبأ نبا.
 مهيلإ بتكو .هرمأب لاصخلا ىبأ نبا عدصو .مهيضري ام تاءارجإلا نم ذختيس هنأب

 :اهيف ءاج ةيفاض ةلاسر

 داش اهدل سف دش نب ديلولا وبأ دواسملا لخألا هثققلا ءاملع نروومناكلا قروي *

 0 ا ا يل ا ةريزجلا كلت

 حصفأ ن

 نع دوذنو ٠ ,عف ذنو 5 اميف « "”ةليلك هلو ايبا هل نع ءاليفح 8 هل ذيع

 بيضنَو ,ثيدحلاب هيف ميدقلا غبت ””فيدحلا َبأَذلا كلذل بأذنو ٠ «عنمتو ةلملا ”ةزوح

 ا نإو رنلعاف هنع انلغشي الو "تيل الو | حلا 1 سبل يذلا“ ٌبَصنلا .هل

 فلا نيا دقو .انلاقنا تادكؤم دكآ نمو.” 0 اذإ مكرومأ أ اورفسا

 : ل ا

 .« هلضفو هلدعو هل هلوحب

 انهريعو الو ةعانكمب ىل | ةقئوعلا دوهعلا ا يذلا قازانصتلا نم نيته اهنلا ةالجاب

 .ريمذر نبا ةلمح ءازإ هريصقتل ةبطرقو ةطانرغ نع اميمت هاخأ لزعو .برغملا نادلب نم

 نبا ةهجاوم ىف - ريصقتلا نم ءىش مهيلع ذخأ وأ - اورصق نوطبارملا ناك اذإو

 وق دعا انك يبل مهن ىلب او قوبل ادعلا ىراصنلا ةلزانم ىف اولبأ املاط مهنإف ريمذر

 ناك اهيفو ةلاتشق كلم سداسلا سنوفلأ شيج ىلع اهيف اورصتنا ىتلا شيلقأ ةعقوم'

 ناك دا ةيناويدلا لاضخلا ول نبا تاباتك نم هان رتخا امم حضاوو .هجناش هنبا م رصم

 .نيصرلا عجسلا نم مكحم قسن ىف ملكلا باختنا نسحي اديجم ابتاك

 الثا ةايعارب هرق ىلع .لوقملا :لضسلا"(5) 1١9/١ - 75١ ةطاحإلا )١(

 ظ .افيفخ .دهج ىف رصقن :ادهجولأت (1)
 .لوتفملا دض .ءثعشملا ضوقنملا :ثيكنلا (0) .افيعض :اليلك (")

 .ةصرفلا انمانتغا :انلابتهأ (48) .اهبناوجو اهدودح :ةلملا ةزوح )0

 .هجاجوعا :هدوأ (9) .عيرسلا :ثيثحلا (05)
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 ''”ىموزخملا ةريمع نبا

 2 دلو .ديلولا نب دلاخ ةلالس نم ىموزخملا هلا دبع نب دمحأ ٍفرطملا أ ىف ]
 ,تاهجلا عيمج نم اهب طيحي اهرهنو ' ةنسابو ةرلطاش» نيون نشا ةريزخي 0/7 ةنس
 .اهتعيبط لامجب - ةجافخ نبا لاثمأ نم - اهؤانبأ ىنغت املاطو ,ةريزج تيمس كلذلو
 ءرعشلا ضعبو مي ,ركلا نآرقلا هيف ظفح اباتك هلخدأف .هرافظأ ةموعن ذنم هدلاو هب ىنعو

 ها ل ورحل ارق اذإ تح حولا نلعب :تاقلمت ىلإ هعفد
 تاقلح ىلإ فلتخي ذخأ اهيفو .ىعالكلا عيبرلا أ اهيضاقو اههيقفو اهظفاح تاقلح
 هعفدو .ةيوحنلا اهدعاوقو ةيب رعلا خيش : ىقفاغلا حون نبا ةقلح ةصاخو ءاملعلا نم هريغ

 نال ريل كاملعلا ضعي دنع هلل ىف لسير ىلإ لقا نم
 نب باطخلا ىبأ اهيضاقو ىبطاشلا رمع ىبأ اهخيش ئتقلح نم لهنو ةبطاش ىلإ لحرف
 نع ذخأو ةيسرم لزنو .ىراصنألا هلا طوح نبا نع ذخألل ةيناد ىلإ لحرو .ءبجاو
 ضعبو ىلازغلل لوصألا ملع ىف ىفصتسملا باتك هيلع عمسو ,باطخ نب زيزع اهخيش
 ةعزن هيف تناكو .هاجلا باحصأ نم نوكي نأ ىلإ اركبم هسفن تحمطو . .ةيفوصلا بتك
 ضف ىبا ني الها دبع ىنأ نا دب لمح نأ هكيبليب غلو .ارعاش نوكيل هتأيه ةيبدأ
 .هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا وحن ىف وهو ٠ ٠ ةنس ىلاوح ةيسنلب لب مكاح ىدحوملا
 لمعلا ديري ناك هلعلو ,ةيليبشإب 717 ةنس ىف هارنو ,ةبقاعتم تاونس ناويدلا اذهب لظو
 ير ةيبرعلا مامإ نيبولشلا ةقلح ىلإ اهيف فلتخا ةرتف اهب لظو ءاهنيواودب
 ةنس نيدحوملل اهيلو دق ناكو «ةيسنلب ىلإ داعو .هرصع

 ب سباك (1/ شب .زابألا نإ قيد وب تاويني تسال سئيب يأ نب ق1 يع نأ ١
 .ةيسنلب ىلع هنم ىلوتساو شيندرم نب تالمحلا ىبأ نب نايز ديز ىبأ ىلع راث 5
 نم ائيش نايز نم سحأو 178 ةنس رخاوأ ىتح نايز ناويد ىف لمعي ة ةريمع نبا لظو

 ةدازتسالاب هفغش

 ا ىنم١٠ نكت لكك لك١٠ ىح ىع أ

 ,” 48 ن0 01860 30

 مجعم هلئاسرو هتمجرتو ةريمع نبا ىف رظنا )0(

 47 مقر مداقلا ةفحتو ”١١7 ص ىفدصلا باحضا

 م717/7؟ برغملاو 4" ص ىلعملا حدقلا راصتخاو 1
 ناونعو /" ص ىضاقلا نبال سابتقالا ةوذجو
 ٠7/١ ةطاحإلاو ١78 ص ىنيربغلل ةياردلا
 ,58/7 ىشعألا حبصو 777/١ بيطلا حفنو

  عجارو م١6

 . :ىموزخملا ةريمع نب دمحأ فرطملا وبا» باتك

  (طابرلا عبط) ةفي رش نب دمحمل «ةراثأو هتايح

 2 نيتطوطخمب طابرلا ىف ةماعلا ةنازخلا ظفتحتو
 .هلئاسر م
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 00 ا ع .رقش ةريزج هتدلب ىلإ ةيسدلب كرتف ا

 ا اهو فدا نواب نأ رسل اين ايدل نيا لد قل ا

 سانلا ةعيب عم ىسابعلا رصنتسملل سلدنألا ىف
 .هدعب نم دهعلل ايلو هنبالو هل اضيأ اهيف

 ةفيلخلل هتعاطو هءالو نلغي اهيف دوه نباو
 نيدحوملا ىلع هتروثل الامكتشا ىسابعلا

 7 رخل ا اتكيت همم نه محي للا انور .مهتفالخ نم نوعي امو

 2 نب ريزع مكحلا ىلع هنم هنم ىلوتساو همع هفلخو 770 ةنس دوه نبا ىفوتو' .ةبطاش

 00 دق : نوجارأ كلم 0 .باطخ نبا لتقو هل ابتاك هراعع علا 0 ,باطخ

 يعلو ريعو «برغملا ل ةرجهلا ىأرف يع

 طابرلا ةنيدم ىف ديشرلا ىدحوملا ةفيلخلا ىقل نأ ثبلي ملو ,هب بحرف صالخ نب ا

 : هتكلمم ةرضاح ىلإ هعم هبحصو ءاهراز نيح
 نبا اهب ثبلو .هنيواودب هقحلأو «شكارم»

 ديشرلا ىفوتو .طاي رلاوالس ىف ايضاق.ديشزلا هنيع ذإ .اليلق ةريمع
 هرقأف 182٠ ةنس

 ,ةسانكم ىلإ هلقن مث .هلمع ىلع ديعسلا هوخأ
 ناطلسل ةعيب اهلهأ مساب بتكي اهيف هارنو

 ةلود نا حوصوب ىار هنأ كلذب هارغأ امنإ هنأ ودبيو .ىصفحلا أيركز يف سم وت ْ

 ىفو .اهمكاحل بتكي ةتبس ىلإ داعو :ةريخألا اهسافنأ ظفلت داكتو ,رصتحت نيدحوملا

 سنوت ناطلس ايركز ىبأ ىلإ لوخت :18.1 ةنس
 ىبأ لاضفأو ةباجب لزنو ءةيصفحلا هتلودو

 هصلختسا مث .اهريغو ةنيطنسق ىف ءاضقلا ةالوو « سن وت ا يللا
 راشتسم هسفنل

 .ةرجهلل 5350/ ةنس ىفوت' نأ ىلإ ةلاققاب هرمعو ذا

 . نم ةيسنلب ماكحل بتك ذإ ةراقك ةيئاريح» لئاشو ةريمع نبال :نوكت نأ ىعيبطو ظ

تكو :قدحولا ديز ىبأل ةصاخو نيدحوملا ا
 هيلع رئاثلا شيندرم نب نايز.: : اهماكحل هذدعب ب

  هلئاسر مدقأ نمو ,ىدحوملا ديشرلاو اهبحاص باطخ نب زيزعو ةيسرم ريمأ دوه نباو .

 ةثاداتنسم ةنس ىدحوملا رصنتسملا نإ هنا نسبا ٍىدحوملا ديز ىبأ نع اهبتك ةلاسر ظ

  اهكلم ىلع ايصو ناك «لاطرأ وكسالي» : :ىمسي نوجارا نم هيلع ىنارصن ريمأ دوقو ىف

 . لمأ ىلع بيحرتلاب يسار مك لإ اهلف اقنع كلدخلا كلملاب دبتسا املو « ىمياخأ

لب مكاحل انوع دعب أيف نوكي نأ بذاك
 نبا روصو .نوجارأ كلم دص هو رخ ف ةيسن

 ١ ءزجلا ىف ىدنشقلقلا لفتح دقو :ةتلاشوب قف ثحاللا اذه ماو ُىطخملا لمألا اذه ةريمع
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 :ةريمع نبأ هنع لوقي - .اهنم ريبك رطشب. ىشعألا حبص نم سداسلا
 لفك دق ناكو را اهتياغلو نب ''”"اهوأش ىق ةماعز ةّين وغرألا دالبلا ىف هل ناك» ظ
 طخ هثإ مثا,ةيلإ اهمامز ىقْلأو هيلع اهرمأ راد ةلافك مدقتملا نامزلا ىف وحار[ بعاض
 ةدشو نوعلارا لهأ ىلع هقنح نم رهاظلاو ..هتبكن ىف ةغلابملا تيكاتو. .ةقيتزب نم
 دجوو مهعم نتف ّتقو فداص نإ هنأ .مهنيبو هنيب ةعيطقلا نم دكأت امو ,مهل هتوادع
 ىلإ مهب رارضإلاو مهتياكن نم ىهتنيف - هلا هدّيأ - ىلاعلا رمألا ناسحإ نم هلُمؤي ام
 هيراقأ اهاجرو نوجارأ ءامعز نم ريثكو .راثلا كرد ىلإ هب ةيضفم .راثآلا ةبيرغ ةياغا
 .«بطاخ - هنكمأ ىتم - هداجنإلو .""بطاح - هلبَح ىف - مهلكو هناس 20

 نيح ةلطيلط ىلإ ىلاتشقلا سنوفلأ ءاجتلا نم اسرد اوذخأي مل هلوح نمو ديز ابأ نأكو

 بعرا ليلا وا نومأمل ىلإ اجو بدال هم اور هلع نصت اوبال وعأ ةيراخ

 ىلع ءاليتسالا الإ مه هل نكي مل ةلاتشق ىلع اكلم مميصأو هوحأ قوت ايلف 0
 ناك سرد وهو ,خيراتلا اذه ذنم سلدنألا عايض ءدب كلذ ناكو .اهيلع ىلوتساو .ةلطيلط
 مهدلبو مهرودص ةدلب ماكح حتفي نأ أطخلا ربكأ أطخو ديز وي هانسني ال نأ ىغبني

 هدعبأ امو .ءاقدصألا هبشي ام وأ ءاقدصأ مهوليحي نأ نوعيطتسي مهنأ نيناظ مهئادعأل
 ةيسنلبل رُّق اذكه نكلو .كل ابراح ودعلا ناك اذإ كلاب اهف اقيدص وذعلا حبصي نأ امهو

 هودع قوحجرألا «وكسالب» هفنك ىف دجي نأو رومألاب رصب ةددع نسل - اهمكحي نأ

 اهكلم عم ليلق دعب أهنم دوعيو ,هدلب ىلإ مجربيو ,نيبقأعتم نيماع ةدل ةفايضلاو نامألا

 .اديدش اليكنت اهلهأب هليكنت دعب ةيسنلب ىلع هب ىلوتسي شيجب

 اهيف بتك ىتلاو اهيلإ انرشأ ىتلا رصنتسملا ىس سابعلا ةفيلخلل ةعيبلا دنع اليلق فقنو 0
 2 هسفنل ةعيبلاو ةفيلخلا ا ا ا و اسرع نا

 داطنلا اانا برر لع انايلار الا ديب ايليامم رو ناب وع ابل

 ءاراهنو اليل نت ءاراردم ءامسلا لسراو .ءارارق ٍضرألا لعج ىدلا هلل زهحلاو

 |ًركفت مهل دجوأو ءارايتخاو ةدارإ مهل لعجو ءارا وطا قلشلا قلو ةانامعاو الاجأ ندقو

 وصلو تاع اذ[ كليم... نظم. .لاقي 0 اال انه اهوأش )١(
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 نمش اركر ءاراقو هل وجري نم دمح هدمحن ءارابكو اراغص هتمحرب مهله افلو ءارابتعاو

 ] فيرفلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءارارتغاو ةهافَس هتايآ ىف ٌدَحْلَاو .ارابكتسا هدئاع

 ىتح ءاران كرشلل هتلاسرب أفطأو ءارانم ةمألل هتعيرش نم هللا عفر ءاراخف ىماسلا ءاراجن ْ

 .اراغصو ةلذ ملستساو ءاّرا رطضا رفكلا هل نعذأو ءارادو اًراج َّزعو ءارادقم مالسإلا الع

 هدعب دهعلا ةالول بجوأو ا اداجنأ هتوعدب اهو ءاراونأ ةطيسبلا ألم دقو ىضمف

 ءاراكاواصاعتكا هابتجا الوسرو ءاراتخم اًيبن ىزج ام لضفأ هللا ىزجف .ارامتئاو ةعاط

 نيرجاهم ماركلا دباعيعأ ىلعو ءارابتخاو اراثآ نيبيطلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 «ارافغ ناك هنإ انبر ةرفغم اهب وجرنو ءارارسإو انالعإ اهيلاون ةالص ءاراصنأو

 .ءارلا فرح ةعيبلا اهب لهتسا ىتلا ةعطقلا هذه عجس ىف مزتلا ةريمع نبا نأ حضاوو

 * ناكو :ةئيغن فرح انايحأ اهل راتخي ةلاسرلا دجنل ىتح ابرغو اقرش عيشي بناج وهو

 ذخأف .نيشلا ةيناثلا ىفو نيسلا امههادحإ ىف مزتلا نيتلاسرب كلذ أدتبا دق ىريرحلا

 ىف باتكلا ضعب ذخأ لثملابو ,عينصلا اذه ىف هيكاحي قرشلا ىف باتكلا ضعبو ىفكصحلا

 دوعنسو «ةينفلا مهتراهم ىلع مهنم ةلالد ةيصخشلا مهلئاسر ضعبب هيف هنوكاحي سلدنألا

 نم هريغو ةريمع نبا دنع ةيصخشلا لئاسرلل انضرع ىف بناجلا اذه نع ثيدحلا ىلإ
 كلملا دبع نبا كلذ ركذ اك ىزوجلا نبا ةقيرط .ىلع ةيظعو تاملكو لوصف هلو .باتكلا

 ملاعملا باتك ىلع تاقيلعت اهنم ةفلتخم تافلؤم هلو .ةلمكتلاو ليذلا» هباتكب هل هتمح رت ىف

 ىف باتك اهنمو .ناكلمزلا نبال ةغالبلا ىف نايبتلا باتك ىلع بيقعتو ىزارلا رخفلل

 .ةوهارا كلم ءاليتساو ةقرويم ةنئاك نع باتكو نيطبارملا ةلود ىلع نيدي ديرملا ةروث خيرات.

 :هلئاسو: قم: :ناتطوطخم :طايرلاب ةماعلا :ةتازخلانو ءاهيلغ"

 بيطخلا نب نيدلا '''ناسل

 نب دمحم هللا دبع وبأ وهو .ةريخألا اهتنمزأ ىف: .نملذنألاو ةطانرغ باتك ربكأ

لينش رهن ىلع ةشولب ةيني ةرسأل ةرجهلل 117 ةنس دلو ءديعس نب هللا دبع
 نم برقلاب 

 قب. اهنارما ذيع ةطانزغ ىزواووب  لدق يفكلاو ملعلا لهأ نم هوبأ ناكو ,ةطانرغ

 ٠. )١( ضايرلا راهزأو "0/0 قباب تيرا تيدا فال ةمجرت ىف رظنا ١/١83 امو بعدها!  1
 . ,باتكو ا ا سماخلا نيءزجلاو فيلأتلا ةنجل عبط) ابرغو اقرش هتلحرو نودلخ |

 - :مالعألا لايعأ : :هباتك ار ةقرفتم عضاوم ىفو 2 نودلخ نبا خيراتو 077/6 ىدنشقلقلل ىشعألا
01# 
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 هقحلأ ميركلا نآرقلل هظفح دعبف .هتيبرتب هوبأ ىنعو ءنيدلا ناسل أشن اهبو .رمحألا
 . رمزلف لئاوألا مولع ةفرعمل هسفن تحمطو .ةيمالسإلا تاساردلاو ةيب رعلا ءالع تاقلحب ظ
 حيدم ىف ذخأو ,ةركبم ةيرعشلا هتيهوم تحتفتو .هنمز ىف اهئالع مهأ ليذه نب ىبحي ٍ

 نرقلا ىف رمحألا ىنب نيطالس مهأ وهو (00 -177) فسوي جاجحلا ىبأ ناطلسلا
 هئاهبأو هفرغ نم هيلإ فاضأ امب روهشملا ءارمحلا رصق سسؤم ٌدَعيو ,ىرجهلا نماثلا
 نب نسحلا ايأ مزلي ذخأو ,هنيواودب هقحلأف نيدلا ناسل راعشأب ناطلسلا بجعأو .ةمخفلا
 رئاسو مظنلاو رثنلا ىف برغملاو سلدنألا :نيتودعلا خيشوا باتكلا ناويد سيئر بايجلا
 ةنس ىفوت ىتح هعم لمعي لازامو .باشلا تيدآلاب ىنعو ,ةيبدألا مولعلا
 ١00 ةنس ناطلسلا ىفوتو .هدعب باتكلا ناويد ةساير جاجحلا أ :ءاطلسلا هالوف 69

 دض ةروت تبشنو .ةرازولا .ةبترم ىلإ هعفرو هدنع هتوظح تدادزاف .هّللاب ىنغلا هنبا هفلخو
 ناسل هبحصو ١/ ةنس سافب ىنيرملا نانع ىبأ ناطلسلا ىلإ ءوجللا ىلإ رطضاو هناطلس
 ىلإ هناطلس داعو ءانمز الس ةنيدمب رقتساو برغملا دالب ىف لاج نأ تبلي مو كانه نيدلا
 :نيترازولا ىدب هس .مكحلا ديلاقمب هيلإ ىقلأو هاعدتساف 7/77 ةنس ةطانرغب هشرع
 .هلوح نم ةريثك سئاسدب رعشي دخا مث .ةرتف دقعلاو لحلاب درفناو .ملقلاو فيسلا
 زيزعلا دبع ناطلسلا ىلإ هجوتو 711 ةنس هبئاقح عمجف ,كلذ ةبغم هسفن ىلع ىشخف
 ىضاقو كرمز نبأ هذيملت مهتمدقم ىفو ةطانرغب هموصخ أدهب لو :ةنهركأ سافي ىنيرملا
 وزغ ىلع ساف ناطلس ضرحي هنأ هللاب ىنغلا دنع هيلع اوسدو ىهابنلا نسحلا وبأ ةطانرغ
 نم «فيرعتلا ةضور» :هباتك ىف ركذ امل ةقدنزلاب هومصوو هيلإ ةطان رغ مضو نارا
 ناطلسلا ىلإ كلذ عفرو .لولحلا ريغو لولحلا نم اهب لصتي امو ةيفسلفلا فوصتلا ةديقع

 ةلس تا ناطلسلا ثبلي مو . 1 ا 1 ظ
 ماس وبأ - هللاب ىنغلا ةدعاسمب - اهتنطلس ىلوتو ,ءساف ىف رومألا تبرطضاو الل
 فتكي مو .هللاب ىنغلل ءاضرإ نجسلا بيطخلا نبا عدوأ نأ ثيبلي ملو ا/الا ةنس ىنيرملا
 ناطلسلا سلجم ىف هذاتسأل ةمكاحم دقعو ساف ىلإ مدق ذإ .كلذب كرمز نبا هذيملت

 :فوصتلا ىف هباتكو (ةيردنكسالا عبط) سلدنألاو رابخأ ىف ةطاحإلا اهنم ةريثك لامعأ نيدلا ناسللو
 (توريب عبط) فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور ىف ةنماكلا ةبيتكلاو (فراعملا راد عبط) ةطانرغ 00

 . .(رئازجلا عبط) ماهجلاو بيصلا :ىرعشلا هناويدو ناسحإ .د قيقحت ةنماثلا ةئاملاب هيرصاعم
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 7 اراب لصتت «فيرعتلا ةطظور» هفنصم ىف اهبتك تايلك ضعب هيلع ضرعو ملاس ىلأ ٠

 هلا لقنو هل اخبوم هيلع ريكنلا نلعأو .داحتالاو لولحلا لثم نم ةفسلفتملا ةيفوصلا .

 . هيلإ سدو: ةلكقي رظنلا ناضق كيقفلا ضعب مهاتفأو هيف نورواشتي موقلا ذخأو ,نجسلا .

 - قرتحاف ران هيلع تمرضأ هنإ لاقيو .هربق ىلع هتئج تيقلأو ءاقنخ اقنخ هولتق نم نجسلا ىف

 اذه نم ةطانرغ ىفو ساف ىف سانلا بجعو .بارتلا ٌىرووو ةلرشب تدوساو هرعش

 .قاعلا هذيملت َكَرْمُر نبا تانه نم هوّدعو .عينشلا ليثمتلا

 نبا لواح امك ايفسلف افوصتم نوكي نأ نع الضف افوصتم بيطخلا نبا نكي ملو

 هتافنصم كلذب دهشت امك ايعوسوم ابتاك ناك امنإ .ءارتفاو هيلع ابذك كلذب هتعني نأ كرمز

 هنمز ىف فوصتلا عويشل «فيرعتلا ةضور» هباتك فوصتلا ىف بتك دقو .ةريثكلا

 - ةيواز ىف شاعو ايندلا رجل اقح افوصتم ناك ولو .برغملاب ةصاخو سلدنألاب

 نم هيلخن الو .ىرتششلاو نيعبس نباو ىبرع نبا لثم اكسان - ضرألا ىف برض وأ

 ىقيقحلا فوصتلاو ءىش اذه نكلو هراعشأ كلذ ىلع لدت ابك فوصتلاو دهزلا ىلإ لويم

 هرصع ىف سلدنألاب مالسإلا رخفو نيدلا ناسل وه» :ىرقملا لوقي هيفو نا فروت

  «اهعاونأ فالتخا ىلع مولعلاب ةفرعملاو رعشلاو ةباتكلا ىف بورضملا لثملا تيصلا ل

 رثنلاو مظنلا ىف هللا تايأ نم ةيآ ناك» : : ةيبدألا هتعارب فصو ىف نودلخ نبا لوقيو

 بتاكرر هميق ليك اهو: قا لثم اهيف د الو فاذت لحاس كل بدألاو فراعملاو

 ىلع اهانب ةماقم - ماهجلاو تدل :هناويد بناجب - هلو .« ضرعلا موي ىلإ ضرألا

 فصو ىف ناتلحر اهنم تالحر ثالثو سلدنألا ىف ةقلامو برغملا ىف الس نيب ةرخافملا

 ءاتشلا ةلحرو فيطلا ةرطخ» :امه برغملاو سلدنألا نادلب اهيف فصو نادلبلا

 لاوحأ ركذ ىف رابتخالا رايعم»و ,ةيقرشلا ةيسلدنألا نادلبلا ضعب فضو ىف «فيصلاو

 ” ةروتم .لاعألا ةذهو. :ةيسلدتألاو ةنيرقلا قادلللا ضعب فصو ىف «رايدلاو دهاعملا

 نعت اليلقا فقير خلا عضوم ىف كلذ لكل ضرعنسو .بارحجلا ةضافن هتلحر كلذكو

 .ةيناويدلا هلئاسر

 مهسفنأ نوبقلي نم نيطالسلا دحأ ىلإ ةهجوم ةيناويدلا ةلاسرلا تناك اذإ ةداعو ْ

 ' ركذت نأ نيرم ىنب نيطالس لثم طقف ةنطلسلاب نوفتكي وأ سنوت نيطالس لثم ةفالخلاب

 ,ركذي مث ءفصولا اذه ىف نيدلا ناسل ليطيو رقملا وأ ماقملا ظفل ركذي وأ الوأ ةفالخلا ظفل

 ن اطلسلا ركذيو هتلودلو هل ءاعدلا ىف ليطي اى .هيلإ لسرملا ناطلسلا وأ ةفيلخلا باقلأ 5
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 .هتباحص نع اضرلاو هللا لوسر ىلع ةالصلاو ديمحتلاب كلذ عبتيو ,.هنع بوتكملا ويذكر 

 راقب نينو .ءاغدلاب اهبععو ان دوسقل حان ى حارب تا ةلاسرلا هيف تيتك .ىذلا ناكلا "
 كاطلس. لإ قاب... ىفلا :هئاطليي نع. هل ةلاسر ةيناويدلا)ةلئانسر. نم. هلك كلذ روضي اغيب

 ,قيقرلاو ليخلا نم ةيدهب ابوحصم هنم لصو باتك نع اباوج «ةفيلخلاب بقلملا سنوت
 ,ىشعألا حبص ىف ىدنشقلقلاو فيرعتلا هباتك ىف نودلخ نبا اهاور ةينايبلا اهتعورلو
 :طمنلا اذه ىلع اهلهتسي وهو

 . ىنابم تلقتساو .فالخلا ٍدعاوقلا ليصألا (يلصف دئاقع ىف عفترا ىتلا ةفالخلا»

 اهطردو مزاجلا اينعل بجو ءفالسألا ةسسأ اه ىلع عئادلا اهّرعو عئاشلا أهرشف

 اهئالعب انجازتماف .فانكألاو ةيخع را بناوجلا اهل نيلمألا تعسوو .فارتعالا مدل

 اهلضفو ميركلا 0 . ىلع انؤانثو :فالسلاو ءاملا جزتما امك فيرشلا اهثالوو فينملا

 ليوم ان اهو نك مامغلا اهراز امل 0 "فاوفألاب ضايرلا تيجرأت امك ميمعلا

 انصوخو .فارشتسالا ةلفلا كنا وممتلا ىتاووبا عّرق ىلإ هب ومسي اهئالع لاصتاو اهئاقب

 ١ .فاصوألا هكردت الو دودحلا هرصحت ال ةميمعلا اهلضاوفو ةميظعلا اهقوقح ةيفوت ىلع

 .«فاصنإلاو ٌقحلا ريبكلا مارملا كلذ لين نع ريصقتلا ىف رْذَع نإو

 ةيسنوتلا ةفالخلا اهيف تعني ذإ .ةعطقلا هذه ىف تحضتا دق نيدلا ناسل ةغالب لعلو

 ىأي لب ءبسحف نسحلاو قنورلا تاذ اهظافلأ باختنا نم أي ال اهعدبو ,ةعيدب اتوعن

 ةيلخاد عاجسأ نم اهفيعاضت ىف ىرجي امب اهوط ىفالتي ىتلا ةليوطلا اهعاجسأ نم اضيأ
 ةعجسلا : «عئاذلا اهزع» و «عئاشلا اهرخف» : : نيتعجسلا لباقت ىف ىرن ام وحن ىلع

 ,مزاحلا اهقحلا» :لوقي ذإ ةثلاثلا ةليوطلا ةعجسلا ىف نيتعجسلا لباقت لثملابو ةيناثلا

 ,ةسماخلا ةعجسلا ىف «فيرشلاو فينملا» ىقالت طمنلا سفنبو .«مزاللا اهضّرفو

 سرحجلا لاهتكال ابلط ةلاسرلا ىف كلذ رثكيو .«ةسداسلا ةعجسلا ىف ميمعلاو ميركلا»و

 ىف تاسانجلا ىلاوتت ذإ ءعيدبلا تانسحمب نرتقت ةذل ىهو ,ةيقيسوم ةذل عامسألا ذلت ىتح
 اهرخف ىنابمو .دعاوقلا ليصأ ةفالخلا لضفف .ريواصتلا ىلاوتت امك .ةيلخادلا تاعجسلا

 ءاملا جازتما اهفرشب هيشاوحو هللاب ىنغلا ناطلسلا جازتماو .تعفتراو تلقتسا اهزعو
 ىف كلذ دعب ذخأو .راردملا ثيغلا ٌبغ راهزألا ىف ضايرلا ىذشك ٌرطَع مهؤانثو .فالسلاب
 ْ عم هللأب ىنغلا ركذ مث "ا رطس ريشعا ةعبرآ وجنت هتعت قتماو.هداحتألا هئابآو هسفن ةفيلخلا تعن

 .راردملا : فاكولا )0 هللا :فاوفألا )١(
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 لاو اع ألا هك اف اهف لا :ةيداملا سرع اك ميرك مالس عمو ,توعنلا نم ةفئاط

 ةلاسرلا فصو ىف لاطأ امك .ةفالخلل ءاعدلاو هللا لوسر ىلع ةالصلاو ديمحتلا ىف

 سارفألاو لويخلا ركذ ىلإ درطتساو ءاسرف اسرف ليخلا نم ةسيفنلا ةيدهلاو اهلماحو

 ف ذخأي مث . ءأينثم أيرطم هريقس وأ ةفيلخلا لوسر ركذ ىلإ دوعيو .ءبرعلا دنع ةروهشملا

 كلذ نم .ةريثك ندم ىف مه هتلزانمو لامشلا ىراصنل هللاب ىنغلا هناطلس داهج فصو

 ةلزاتملا كلت قضيو ةرجقلا ب اسما نايج ىف مه هتلزانم

 :ةلوقب

 دولخلا رافكلا نم اهتاكسل رانلا يف ىتلا هلا وللا ملا يه ةنيدملا هذهو»

 0 تاّيحلا رخجو .دوسألا ٌباغءكلّسلا نم ىطسولا ('ةتبئجمو .كلملا 000

 رهزب "'هوقرملا قفألا حاشوو اهيلإ انكر حت ءاهران ؛حمتلن اندكو ءاهراوج "!انبثكأ املو

 تيان دق حابتسملا هحطس ىلع جاضلا تروح نم ليللاو ٍهرئاد راد دق مولا

 .حابرلا تاردع تام كايا ولا" :فاطغا ترتهاو ,حابصلا رس اشف املو ..هرئادغ

 نمد اوعفدو»:«نسكارعلا .نلع: :لوحفلاو .سئارفلا ىلع دوسألا لالطإ اهيلع انللطأ

 د ىف '”'مهورحجأ ىتح .ناديملا ةمْوَح ىلإ قبسو .ناسرفلا نم ههبلإ كنا

 ءامامغ هيف ماهسلا 0 لولا ا لهذي فقوم يف ' :ةلعلا سال مهوبلسو

 اباهش تناك نأ دعب ,'""اًدصق اننلا تحيط ارب ""انايع سيب مامحلا نتارساك ةتراطو

 اد

 سلدنألا نانج نم ةنجو .دولو مأ نايجف ءريواصتلاو تاسانجلاب ةرخاز ةعطقلاو

 عصرملا قفألا حاشوو ليللا تايرخأ ىف اهنم اوند دقو .رارقلا سئبو رانلا اهينكاسلو

 نا عابضلا قبلي او مشي نا كفو حاصلا فرخ وع لاللا ودعك نأ كشوي موجنلاب
 .ءادعألا ىلع رفظلاب مط ةرشبم حايرلا تايحتب ناصغألا زتهت انيب هرارسأ عيذي ذخأ

 هولا نم 'ارارف هروح قا راحو نأ انكلب و ءرساوكلا دوسألاك مهيلع اوطبهو

 ناك قتلا حامرلا ترسكتو ,توملا قعاوصو ماهسلا ماغ نم مهب نولزني امو ماؤزلا

 ظ .نيل دج ىع رص اد ءمهيمحت

 .لكمأ ةرغجأ (8) تاك .ةرهاوملا : كلسلا ةطساو ةينجم )١(

 :بضتأ تاما :دنعلا قب ةديرتلا ,قطمزلا" ةرسشوكا'

 .توملا :ءاحلا رسكب مامحلا (0) .انبراق :انبثكأ (؟)

 .ةعطق :ةدصق عمج دصق (4) .شوقنملاو موسوملا :موقرملا (9)

 .زرب : رحصأ (غ)
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 نع ةباتكلا نم - هنمز لبقو هنمز ىف سلدنألا لهأ ةداعك - بيطنخلا نبا رثكيو
 قيقحت ىف ةعافشلاب هيلإ نيلسوتم لكك لوسرلا ىلإ هتلاب ىنغلا هنباو جاجحلا ىبأ هيناطلس
 عم .ناوضرلاو نارفغلا ىف ةيورخألا مهينامأو ءادعألا ىلع رصنلا ىف ةيويندلا مهينامأ
 ضيفيو .سلدنألا ىف هضظايح نع بذلاو مالسإلا ةرصن ىف بئادلا اهداهج ريوصت
 نم ةرخفم قحب وهو هدالوأو هذيمالتو هخويش نع ثيدحلا ىف بيطلا حفن هباتكب ىرقملا
 كاني ةعوزوب ءادآ .نسح .نيلدن الا .نخاقم

 ةيصخشلا لئاسرلا
 نع نيربعم ةيناويدلا لئاسرلاب مهتيانع ذنم لئاسرلا هذهب باتكلا ىنعي نأ ىعيبط

 حانمتساو ةعافشو ةئنهتو راذتعاو فاطعتساو باتعو ركشو ءانث نم مهرعاشمو مهفطاوع

 نرقلا رخاوأ ىف رماع ىبأ نب روصنملا رصع لبق اهنم صوصن انيديأ نيب سيلو .ةيزعتو
 نم تردص ىىتلا ةيناويدلا لئاسرلا نم ةفئاطب ةريخذلا ىف مأسب نبا ظفتحا ذإ عبارلا

 هذقنأ نمل ركش ةلاسر ريخألل قاسو هرعاش جارد نباو ربكألا درب نبا ناسل ىلع هنيواود

 3' ناك نأ قي _يناللاوب كانط :نم.دب ل ف دق ناك ان اهيف تصيب ولو: هةتايحب كتط »نم

 : ياقة :لاعو غارت

 ىتح ءرتسلاو نمألا نم روسب اقَدْحُم ءرفَولاو "'اقَعلا نم لقْعَم ىف تأشن دق تنك»
 نيب ىعوضخو .هيل ىلازنتسا ديري. ,رهدلا نر وب كل ومر وتلا ناطلس ىلإ لاا

 هداصملا ةررلا تحت ريمت «بلاوللا نيدوتاك ىنازغف .هيلع كلذ نم تيبأف ,هيدب

 لوبط نوبرضيو .لاجوألا ٌىِسِق نع نومري .اناتفلا ةئسأ وهشتو«اياؤرلا فويسب قرب

 50 ال ةتباث رئاصبو ,لكت هل ةشطاب ديأب .لاحلا ءوسو رعذلا

 تألتماو ظافلألا اهيف تريتخا دقو .قنأتلا ىف ةغلابم ,عجسلا ىلع ةينبم ةلاسرلاو
 عبارلا نرقلا رخاوأ ذنم ةيصخشلا لئاسرلا ىف قيمنتلا عويش دكؤي امم ءريواصتلاب
 < نيا دله هسلت سارع نبأ دعع ةفاوينلا لئاسرلا ل كدي ذأ امرت لع ىرجللا

 :1775-(شابغ نكمل .موطو نخا هييك اال ناسحإ.د قيقحت) ماسب نبال ةريخذلا )١(



 ع

 ْ 435١ ةنس ىفوتملا عرابلا بتاكلا ديهش نباب ىومألا رصعلا نم ةرخأب ىقتلنو ,ربكألا

 ..ليطي وهز ةيصخسلا 00000 000 50000507

 ىلإ اهب بتك بانطإلا هعسو ام اهيف بنطأ ةلاسر نم ةعطق هل قوسنو ءاديدش الوط اهيف

 ا ام عم ةبطرقب هقلعتل هبابب ماملإلا نع ارذتعم اًركاش ةيسنلب بحاص

 :”لوقيب «قرخحلاو مدهاو بيرختلا

 اع ركعلا هيلإ يما .هئانفب .رلعأ ,هبأيب قا نأ 7 قوبح - لقأ ناك دق

 ناد ارا رقم نعل فلول قلنا بلي
 برغأ هنم وكشأ ىذلاو ,ردقلا

 6( م
 ,ضيفي عمدو . "نظف نسر ننال“ 'حّربو 00 تب «تتاحفلا تيعاو هينازقلا

 : ةبط رق ىَعذت : ”"ءاكرد ةكهس 0 ز وجعل

 رق ن »ل

 ل راسا ىلا دين قل نا هدوم

 . اهيف روصي ةلاسر نم هلو .«اهارثل ىمد ىقَس ىدنع ّذلو ءاهاوه ىلع ٌتوملا ىل باط

 : ”لاشلا رافت حف .ءادعألا : شوتلل ةلزاتلا لاطبألا دحأ

 ءاوللا لظو اتي داوجلا رهظ ذختاو .دانعلاو ركل لصأتساو هع لصاو»

 نمو ٠ .ليهصلا 9 نايقلا 0 0 :لوبطلا ع عرق ' "!ناركلا رقت نه لديتساو ."اتيمك

 ري رهمزلا ىف ('') ""ريجهلا ىف ىشمي .لويخلا بَل فزاعملا م

 ظ ها حدصمو .سيلبإ ةطخ ىف ءريبكتلاو ناذألا ىلإ 1 ظ

 هاو رصع-لا ىضخو ,ةيبدألا لئاسرلا نع ثيدحلا علطم ىف ديهش نبال مج رانسو

 0 ريمأ حداص خيب نعم ننتاك رغصألا درب نبا رصعلا اذه ىف هاقلن نم لئاوأ نمو فئاوطلا ٠

 ىلإ اًبراض رقشألا لك قم :تيمكلا ”() ١//5١7. ةريخذلا )١(

 ْ .داوسلا .ارضان ا ١

 .دوعلا :ناركلا (9) :تاذع ودرب (8)

 .توص :ةبجو )٠١( .بيغي :ضيغي (4)

 .راهنلا طسو ظيقلا :ريجملا )١١( .ةهبرك اهمف ةحئار :ءارخب (6)

 دربلا :ريرهمزلا .اليل ريسي :ىرسي )١١1( ةطقاس :ءادرد .ةحئارلا ةبهيرك :ةكهس (1)

 ظ ظ .ديدشلا ْ :ناتسألا

 )( ةريخذلا ١/777.
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 باتعلا ىف هلئاسر نم ةفئاط ركذو .هتاديمحت ركذ ىف ماسب نبا لاطأ دقو ةيرملا
 ىف ليق ام عدبأ نم اهنإ برغملا ىف ديعس نبا لوقيو ؛قيدص مذ ىف ةلاسر هلو ةرازتسالاو

 ا'"'ءاهيف هلوق نمو .حخاؤم مذ

 ا كما هدفر نم اقوال 0 .ىدلخ هالق ٌتدلَخو ءىدي هنع تلخو

 ىه الو «عفنب دوعت ل هدر تيداخا .لاقملا تر لاولا نر .نبلأ هُذَح نم "ارقَُما
 .هحابص تام ليلو .هحاتفم عاض لفق ٍسيبعتلا نم ههجو ىلع ٠ 1و اري تب

 هيلإ ناسحإلا ٌنساحم حبقتو .هيدل معنلا لءاضتت .لقعلا نم سلفم .لهجلا نم ىنغ
 ٌريصق .ةيسان هل هقل معو ,ةيساق هيلع نامزلا ُديك .هنم رطق رس ىَعَو اذإ ثيدح لاب

 اوما ٍىخم ,نحإلا لافطأل 0 ,نامزلا خف ٍمهيلع نوع ,ناوخإلل ءافولا ٍرمع

 « هنع ءازعلا ءام ان تبرشو هل ا"! لقلا شرف ىف ىنيع ءلم 57 1 0

 (ه 45١ - 8 0) ةبطرق ريمأ روهج نب ديلولا ىبأ ىلإ اهب دو لاسر هرب قيألو

 اهيأ ىف رواحتتو ضوافتت هيف تذخأ نيتاسبلا راونأو نيحايرلل اسلجم اهعوضوم لعج
 رئاس ىلع درولا لضفف .بيطخ مهنيب نم ماق مث هتحئار ىف قبعأو هتروص ىف لجأ
 نم سلجملاب ناكو .حورلا قيدص مدلاو مدلا نول ةرمحلا نأب كلذل اللعم هترمحل راهزألا
 درولل اودأف ءٌىريخلاو جسفنبلاو راهبلاو رفصألا سجرنلا نيحايرلاو ةاهزالا .ةاسقو
 :"لوقي ذإ سجرنلا ةداهش اهنم قوسنو ,همدقتب مهتداهش

 نم حضوأ ةداهشلاب تئج دقل )ايلا َىدَت ىنعضرأو .ىرثلا َرْجِح ىل دهم ىذلاو»
 فين تمقلاو هل دعا نم ا تنك دقلو ؛حابصملا ناسل نم عطسأو ,حابصلا نع
 نكمأ دق ذإو ىمقيس 3كم ىعسع لحنا ام. فئاقل نوي توملا بقاعت ىلع كس الاو
 «عىرالا 0000 فخ دقف .ىوكشلاب حوبلا

 دقع ةباتك ىلع معلا راهزألا ذقعت مث .ىريخلاو 0 'اهبلاو جسفنبلا ةداهش نىلاوتتو

 .ةيهاركلا :ىلقلا (1) 684/١. برغملاو 504/١ ةريخذلا )١(
 .سلسلا ىفاصلا بذعلا :لالزلا ءاملا (0 .ةلاحتسالا نايبل لثم قونألا ضيب نأ حضاو (؟)
 ١77/7. ةريخذلا (8) هافص رهتشا نيرحبلا ىف نصح :رقشملا (9)
 .رطملا :ايحلا (9) .قيفص هقيدص نأ ديريو .ةبالصلا ةدشب هرخص وأ

 .قنعلا نم ةدالقلا عضوم :ةبللا ١ )٠١١( .ماهسلا هنم ذختت رجش :عينلاو برغلا (4)
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 .اهرمأ هتكّلمو اهدايق درولل تطعأ اهنأ ىلع اعيمج نيحايرلا فلاحتب ةعقر نوبتكيو كلذب

 ةعاطلاو عمسلاب هل مزتلت كلذدل ىهو .هقباوسل رمَوَللاَ هلاصخ مدقملا اهريمأ ةثأب تفرتعاو

 ىلع هل الضفم روهج نبال اريزو نوكي نأ ْق هلمأ نع درولاب ىنك امبرو .ةيدوبعلاو هدا

 رصاعم اهوكاح نمتو ,بتاك ريغ اهاكاحو ةلاسرلا ا يلا واف نر فا

 مجر تنسف درب نبا نأ .ليلق امع هل مجرتنسو عيبرلا لصف باتك بحاص بيبح درب نبا

 ةييدالا .لتئاسرلا مباح قي .دل

 نيواودلا باتك اهجيدي ةيصخشلا لئاسرلاب ماسب نبال ةريخذلا باتك ظتكيو

 هلئاسر نم اريثك هل ىور نمو «قيمنتلا نم ةفلتخم اروص اهنوقمنيو ءارعشلاو ءارزولاو

 لئاسر هلو ,ةيناويدلا لئاسرلا باتك نيب هل انمجرت ىذلا ربلا دبع نب دمحم وبأ ةيصخشلا

 هل ىتف ىف بأل هتيزعت كلذ نم ,ةيزعتلاو ةئنهتلا ىفو ةدوملاو لئاسولاو تاعافشلا ىف ةريثك

 ل اهيقوب كيما ىودلا ادع .لاققا 3 .ديفتسلا

 ابنلاو ,مجاهلا ءْرٌرلا ربخل ءٌرقتست : ال اهعولض نيب ٍسْفَنو ٠ رد هيلا نع تيفو

 .بولقلا ىف "'اهاكذأ ام ةرمجو ءسوفنلل '''اهاكنأ ام ةرسح اهل ايف ..ملاكلا عينشلا
 مس ©

 : دابكألا ىلع اهّرحأ ام ةعاولو .داضعألل ادن ام ةعورو

 _- رع دلت انجل هب ريغ مهلثم الإ نحن امو

 ىف - .ىديساب - هلا .ةيقو حاف لك يلع للا ةيطك لك لع" ةوملا دولا

 اعلا 'ءرر نماك اهيف نوكي نأ ةزيزعلا كسفن

 لاسر اي :عضوملا و ا ا

 هيك نم ةضالقبب لاغلا نفي انوع لك اهادحإ ىفو .ةعيدب ةيصخش

 نم انيلع علط امب ءاهحايترا حاير تبهو ءاهحابص هجو قرشأ دق ٍسفن نع ىباتك»

 :فرملا قولا (4) ا هرهتلا 3

 :ةييصخ ةاعقو- (86) اهحرج دشأ ام ىأ اهأكنأ ام :اهاكنأ ام )١(

 084/١. ةريخذلا (1) .اهملأو

 .اهرحأ نب هانا ام(



 ع

 ءٌرجانحلا ءاّدوألا ٌبولق تغلب نيح ىلع ,ككاكفنا ليمجو .كصالخب ةراسلا رئاشبلا
 لك كيلا اهتءاشاب :كيف قمع مايألا نإف .رداصم اهل نوكت ال نزحلا داو تداكو
 ىذلا اهرظان اوس كيف تباصأ دق تناك نإو ل متم ٠ .لضف ىلإ يبيت
 تفداص دقو ..لخبت نأ هب قحي ىذلا اهديج ,ىلَحِب كنم َتَْحَسو «لمجتتو هب ءىضت
 لوحت هبقعي ال ىذلا زّربملاو .اصيحمت الإ كيسا هديزي ال ىذلا ''ٌريِربإلا كنم
 رهاتلا "ا ريسو قابلا علم ربصو " , عاسو رْدَصِب فوطخلا ىتلقت انضروكل ٌلاوحألا
 .«هرادصإو هداريإ ةقيقح هنونكم نم فرعتو ةرايسفب

 ناكو .ةملكب هصخنسو ,ةطسقرس اها دوه نب ردتقملا بتاك غابدلا نباب ىقتلنو

 ىلع ةلاسر ماسب نبا هل ىورو 210 ةنس ىفوتملا ىجابلا '”ارمع وبأ اضيأ ردتقملل بتكي
 را رك نأ لما هيلا اقلدزم دوه: نيد ودعقملا لا ايهحو ناهبلا رهز ناسل
 ”' لوقي اهيفو عيب رلا ريواون نيب راهبلل اك هئارزوو هباتك نيب ىربكلا

 نم يتداغ اور : 0ىدوأ ميقمو ىلاح ىلغمو ىديسو ىاللووم ردتقملا ءاقب هلل لاطأ»

 ضايرلا نم اودع ىب ٌتمشأ الو .ءاجّرلا قافخإ نم هعم ىنمَصَعو «ءانعلا ةبيخ
 فيطلب َيِنَعو ىترامإ عقوم ُهْرَولا ملع دقو .ىنبقاري ريواونلا نم 00 2
 قمم خا ملو «ىنارقأ باغو ترضحو هت نق تينا هلق دب ىترابع نع .نئاعنا
 ,اعيمج يي رح مركيو ءاعينص كلا نسحي 1 ىاالومل ٍلهف ٠ .ىناكمو ىتسر كتمدخ
 تغرفأو .هبئاحس هتصلخأ دق سلجم ىف ةاعيرش اي رثلا نشا لا يقراف نذير

 كؤانثو قرهر كقالخأو :ةرجف كت ٌرغو و كيو .ةاديتارض بيطلاو هيلع ربما

 الرا رد

 دنع مدقتلا ىف هحاطم هناسلب اروصم راهزألا عيمجو درولا قوف راهبلا لعجي ىجابلاو
 ردتقملا تنتاك هنطاوملو .هئارزوو هباتك ميم ىلع ةَسناَو هريبذت سل اج ف ردتقملا

 لع ودتملا لإ اهب بنك ةلئام ةلاسر < ةفالسإا قيسحو ملساو ايدو ناكواح 9 ايسح

 .ىجاجوعا :ىدوأ (5) .صلاخلا بهذلا :زيربالا 0(
 .ىنيدافي : قيصاني )7( . عستم : عاسو 0

 .هاياجسو هعئابط :هبئارض (8) .رابتخالا ةلآ :رابسم .ريتخت :ربست ()
 ةريخذلاو ١47 دئالقلا ىف هتمجرت عجار (9) 272 ةريخذلاو دئالقلا ىف ىجابلا ةمجرت رظنا (2).

 48١/75. برغملاو 48/7 ةديرخلاو غهال/“ 200/١. برغملاو ١٠/7" ةديرخلاو 5
 .155/؟ :ةريخذلا (6)
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 7 سيرت قانا

 ةعيدبلا ةيصخشلا مهلئاسر نم ةفئاط ةياورب ماسب نبأ ىنع نيذلا رصعلا ءارعش نمو

 + ناك هنا نه ةلتاعو منتو ,رصعلا ىف ءارعشلا ذاذفأ نيب هتمحرت تضم ىذلا دادحلا نبا

 مولعبو ,راعشأو لاثمأو ءالعأ خرم :اهيف :وطياقفو ةيب رعلا بادألاب ةعساو ةفاقث افقثم

 تلا ري ركفلا وكلت از كان طا قبور ةنجنلال يظر نيل نع اهنق سرس انو لئاوألا

 نأ ىسفن نيكو 2 (؟!:ثاحنلاو تاوّذلا تثففحت نإ ىتاذ ع وه قدلا قديس ول

 نم اننيبا ةقيدعسلا نينا ىف ةيدفردلا ءاقب هلا هاقبأ نمو زئارغلاو و دخلا تن

 ف تدق وزد فناعصلا نست معد لاي ام ىةقثلا ماكحتساو .'”'ةقملا ءاحتلا

 ءاقثلا ئسمش انؤافصف ,داؤفلا مد نم ناك ولو ,دادملا 0 نع ةق ناو ”كلاوعلا

 0 اده ىباتكو . سوردلا 7 أم الإ ءسو رطلا نعل الو ,ءاقبلا يكلف انؤافوو

 ءالجل .ناذهف 0 ةرانإل .أ ” حدو رمقلا ناك نإف نر نيباتكب ىل كفاحتإ

 .«ناهذألا

 هرصاعي ناكَو ,ةملكب هصخئنسو :رهاظ .ني..ععرلا قبغ وبا نيعدبملا باتكلا سو

 00 ةنس ىفوتملا بتاكلا هيقفلا ىوغللا جارس نب كلملا دبع نب جارس '''نيسحلا وبأ
 قافتا الغتسم ريزيرزلاب ىمسي صخشل ةعافشلا ىف ةباعدلا ىلع اهانب ةفيرط ةلاسر هلو

 منا اذه: لع دوذرزلا رئاط مسا عم همسا

 فَرعُي رويطلا نم ٌصْخَش - كودع تكو كوع هللأ لصو - باتكلاب ل

 تيتو .ةشير ىفاو املف ,"””ريكشلاب غلبتلا دافور 'ريسختلا مايأ انيدل ,ماقأ وبل درا

 نأ ءاجر احوقرو الدت ندللا قفآلا كلذ نلعب" "”اعوطق انع عمْرَ :هشوشع ةعارفأب

 :نضرالاو :ءانملا قيد قولا : حوللا الا ةرشنلا ١"

 برغملاو 851/١ ةريخذلا ىف هتمجرت رظنا (9) 7١2/١,. ةريخذلا (؟)

 ةديرخلاو ”١77 برطملاو ١؟؟ ةلصلاو ١ .عئابطلا :زئاحنلا (5)

 18١/١١. ءابدألا مجعمم .بطقلا نم نابيرق نامجن :نادقرفلا (غ)

 .52ا/١؟ ةريخذلا )٠١( .ةبحملا :ةقملا (0)

 .قيتعلا شيرلا طوقس :ريسحتلا )1١( .ههزنأ :هب أبرأ (1)

 .ءافتكالا :غلبتلا .شيرلا راغص :ريكشلا )١١( .قنعلا بناج :ةفلاس عمج فلاوسلا (0)

 .اناريط :اعوطق 1 .نسمسكلا :حوي رمقلاو نممشلا :نارينلا 6
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 .كيتأت ليمجب تنأو ءارمثو بح يح نوصقلا كلت ىلعو 'ارمْعَم نيتاسبلا كلت ىف ىقل
 .انوحلو ٌديراغأ كلذ ىلع هركش مغنا نم عمتستو ''انوكو كلانه هل عنصت ؛ ,كيلاعم مركو

 .(( (ةي : كئام نم رب مسمع وا ع كئانف ئَف طقتلب نأ نود

 ,ةحلمتسم ةباعد نم اهيف امل اهتاكاحم بيدأ ريغ لواحو سلدنألا ىف ةلاسرلا تراطو
 هبحاصل ةعافشلا هنم سمتلي هلعج قيض نم صخشلا اذه هيف ناك ام جارس روص ذإ
 رثك اذإ ىتح .ريصقلا شيرلا الإ هل ىقبي الو قيتعلا هشير هنع رسحني نيح روزرزلاب
 التم هدنع دجيو داوجلا اذه قفأ ىلع لزني نأ المآ نيسرلا فا حوطفلا لع مصدخيو
 هئانف ىف دجي ال نأ هحصنيو .هيلع ءانثلاب اينغتم اهيلإ ىوأي اشوشع وأ انوكوو ارمثو ابحو
 هذه ىف كلملا دبع نب جارس ةاكاحم لواح نمثو .هقير ّلبت ءام ةعّرَج الو اهطقتلي ةبح
 ها ا نو تسوي نير له يتناك ةنر طفلا قب ةيزولا “دبع ركب وبأ ةفيرطلا ةباعدلا
 :() هتلاسر ىف هلوق نمو .ةرجهلل 0٠١ ةنس ىلاوح ىفوتملا

 0 قاوطألا تاوذ ريغ نم .قاطن ريطلا نم - كدوعس هللا لضو < ىباتكب لصي»
 ها نووستلاو بئارتلا نيب ةكررو ,روعشلا سلو نودحلا لا هتّدهم

 ءاناب وأ ''"ادنَر الإ فلأتي ال ءانامز اندنع ماقأ ,باذعلا اههاوفأب هتقسو "”باضرلاب
 ود ثيدحلاو اموي هل تركذدف .نيتلاو ىقتنملا تدعلا بلطتي ,نيتاسبلا ىف جردتي

 تاني ءاحايترا ردوا ءاحانجج ٍقفصف ف .نويعلاو 0 8 رولا - ,نوجش

531 5 
 ىّدملا ٍَةْرَح
 « كنيمسايو كدرو نم هل شرفتو كيت ابنتن ىف هل طل كتدايسب

 ناو راطو ارؤيوم نيحاتجلا سي رب قفصو راقتميإ باتكلا لقا

 . لكوتملا نيواود ىف لمع دقو .ءاثرلا ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا ذفلا رعاشلا نودبع نبأ

 .ماحلا :قاوطألا تاوذ (0) .الزنم :ارمعم )١(
 :لسعلاو: :توشرملا :قيرلا :تاضرلا (6) .رئاطلا شع :نكو عمج انوكو (')
 رجش :نابلا .ةحئارلا بيط رجش :دئرلا (9) .علتبي :طرتسي (؟9)
 .نيللاو لوطلا ىف ناسحلا هب هبشي .ةعرج :ةبغن (9)

 .ةبيطلا ةنيللا :ءاثيملا )٠١١( برغملاو 707/1١ ةريخذلا ىف هتمحرت عجار (6)
 .نيكسلا :ةيدم عمج .ىدملا ١48. )١١( دئالقلاو “١74 مقر ةلمكتلاو 0006
 ./608/؟ ةريخذلا (6)



 [س

 ىفو .دجلا نب مساقلا ىبأ ٌدو اهيف بطخي لئاسر هلو ةطارلاو نيا ى سربطب
ْ 0 

 لوقي اهادحإ

 فاصوألا ع فضَوو ءءامسلاو هنم ضرألا تالكا ,ءانث رضا دقف ءءاقل رّذعت نإ » 0

 1 وفألاو . رك ا الخ ناذآلا ألم ٌركذو ايدو تاطخدلا رهو ٠ .اهيلغو

حلا '!ىداوص دفق و تورو ,ماهوألا ىجايد ةقلالعب َِتَلَج لبو
 كفلطا رهد هللو ٠ م

 فانآلا ىف نيو 7 هما مخضأو .هتعيبط مركا اي اول كعسو ,تقوو ,هقفأ

 ند ريح ارت عددا مادأ - ىدامع ىلإ 5 ناو: مس سافنألا ىلع قرأو ةعيضنت

 ىركشو ئىدمح ةيلحت نم لذبأو كامو 0 بدألا : 5 هاو ,”ًةليقع

 ع

 هع و ناك ع دج عودا د اوي نصف ا ينبلا دال لا

 ا هضرقو ,هيدؤأ

 هيلع لبقأو نامزلا همدخ نمل ةعيدب باتع ةلاسر هرصاعم رعاشلا ىليطتلا ىمعأللو

تحأو «نايزخ تيبأ الو ,نآمظ تيبأ ىإ» : تركو هرب نك ايري لوك هلو واطلللا
 لم

 رعاش ةجافخ نيا ديحلا..قبا. رصافياو ةرضاعب: ناكو 0" !ناوملا لدتا الو .نامرحلا

فصو ىف عدبي ناك ارعش اهفصو ىف عدبي ناك اكو ,هتبجرت ترم ىذلا عدبملا ةعيبطلا
 اه

 ظ ا اق دقافر: شعت. علا هر لقت :ةلاسر. ىف قلوب دارت

 ا مل ءالاصتا رطملا لصتاو ."'"'ابابغإ هعم دج ملا بابك ءامعلا تكا املو

 حيرلا تعشفف هتيم رشنيبو ادق ملط نأ وخحصلل ىلاعت هللا نذأ ءالاصفنا

 طحت سمشلاو اهبابلج علخت ٌءامسلا تقفطو .باتكلا لجسلا ئرط امك ىناعيسلا
َّ - - 

 نم ةّمْل ىف ٌثبهذ ءتلجت دقو ْتْلَحَت سورع اهنأك جهتب + اهذلا تغلطتو كيباتن

جرفتلل ىوطنو ءاضكر 0 ىلإ قبتست ناوخإإلا
 0 كلتب اندر ايا رشننو ءاَضرأ 

 كلذ ءانثأ .ءميسنللو ءاهتاوحقأ كحاضت كحاضتنو ءاهناصغأ ّيداهت ('!ىداهتن حطابألا

 .ةبارق :محر 08 را ريكا 10

 .ردصلا .لعأ .:ءرختلا' .ةثرلا ةرعسلا (8) قش ايوب الرا

 .,779/7 ةريخذلا (9) 22 .شاطع :ىداوص (”)

 .0 2/9 ةريخذلا )٠١( .هطوش :هقلط (:)

 .اعاطقنتا :ابابغإ. )١١( .هميشو هتعيبط :هتعيسد (0)

 .لياتن :ىداهتن (١١؟) .ةميركلا ةديسلا :ةليقعلا (1)
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 د ْ

 "ايل ىقاص رهن ىف رظنلا الجوى طاسب لع . ىشَم لسارت ءميِسَولا رظنملا
 ! انرضحو .بابحألا روغت نزف هن اك ”ياعلا رهو لل ,.ءامسلا ةرجم هنأك ,ءاملا
 ةرفا ه يي

 . :اهانمو اهَحّرَتمُم اهل ىنغيو ءاهاوهو اهضرغ ملعي وهف ةفاطل سوفنلا عم ىرجي '"!عِمْسُم

 «نوكسلل عئابطلا ثعتبيو تانكاس تورش نيح - كّرحي

 فو ,ةعافشلا ىفو باتعلا ىفو ىداهتلا ىف لئاسر - كلذ بناجب - ةجافخ نبالو
 .ىدحاإب ديهش ىلع عجفتي هلو .ةريخذلا ف هتمح ريب هن ومبم ىهو ,ىزاعتلا ىفو ىناهتلا

 هلئاشو ا

 "!لذَج حابصو هزاع ىف ذخأ ِدَقِع ىطشوو .٠ هزازي ىلا ناش ٍلضف ُرَمَق»
 اقم ناك ام رضنأ نَفَص ايندل اًسيقف ,هئافطناب جم لمأ حابصمو ,هئاوطنا يف عرسأ
 "15 نأك !ادوشنمو .ادوهشم نكي مل ن أك ءادوقفم راصو .انسح ناك ام '"رمقا هتفسكو
 (")ذاوأو ّنبصلا همواقير الو دعا سس أل ادحو :كلذل نو كفو نا رم نك
 ,ىضقنا امل كلذ لك نأكو .عومدلا 03 'ًءاَسخأ هئفطت الو ,عولضلا ءانخا هيوطت ال
 .«ىلَجَت مث لَظَأ ٌمامغو ,ىلوت مث ملأ لايخ .ىضمف

 نيواود ىف باتكلا مهأ لاصخلا ىبَأ نب هللا دبع وبأ ةجافخ نبا ىرصاعم نمو
 حبص نم رشع عبارلاو عساتلاو نماثلا تادلجملا ظفتحتو ندا نما ركاب ةكارلا
 خأو تنبو ريزو ىف زاعتو مودقب ةئنهتو ركش نيب ةيصخشلا هلئاسر نم ةفئاطب ىشعألا
 ةعيبطلا لابحي انيق و ويطلا قفت نه هيتعا امو بدج دعب ثيغل فصوو ةعافشو ةجوزو
 ىرخأ ةفئاطب ماسب نبا هل ظفتحاو ءسجرن ريغو سجرن نم.ناهزألا ةئاووب اهتايسزاو
 ناك ةلاسر ىلع و ماسب نبأ ىلإ اهب هجو ناتلاسر اهنيب نم .هتريخذ ىف هلئكاشو نم

 ' ةيبلث نع رذتعي انهالوأ ىف وهو :ةريخذلا هتمضيل هرثتو هرعش ضعب بلط ىف هيلإ اهلسرأ
 طَقَس نم دعي ام الإ - لوقي امك - رثنلاو رعشلا نم هل سيل ذإ مج عضاوت ىف هبلط

 هنإ الئاق ا ا

 روم لدغ (5) .ةضفلا :نيجللا )١(
 .ًاوضأ :رمقأ (7) .ءاملا حطس قوف عملت عيقاقفلا :بابحلا (1)

 .ايولطم :ادوشنم (4) .نغم :عمسم )0

 .رانلا رح :راوألا (9) .هها//7 ةريخذلا (؟)
 .عيب اني : انه ءانحأ 12 .رهشلا ىف ةليل رخآ :رارسلا (5)
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 الشعر 
 اذه نم هطخ ام طخب هنأب رذتعيو ,ةريخألا فتنلا هذه لثم نع ةريخذلا ردقب أبري

 :''!الئاق اهريوصت ىف ىضميو دربلا ةيساع .ةلبلا

 ' هيلع لوصتو .جارسلاب بعلت حيرلاو ,لزانم ٌرقلاو ءلزاغُم دنلوب طلتخ > ىنإ»

 +" 'ةبابح .ةيوطت ةلواو اناس هكر هراجوب ءانانس هود ف ," جاجحلا ةلوص
 أ

 رت ا 60

 دم 15 أ

 ءبهذ ةرب , هفطعتو .بهل مرب| هميقتو ,ةَباَوُذ هرشنت 5007
 هيعوعل ريع ا 0
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 : 3 ةجريصت امبرو ,هلاح ىلإ هديعتو فلاح نم ةحور اَتيستو ؛تازمغ تاذ .ةاتف تهاخ

 :قيديلل .سرطلا ىف ةياده الو ؛نيِعلل هنم ّظح الف . أرح ول عسا ,داوج

 يلو: هيا وما اسف رع اوبرا" او انلللج دق ,موجنلا "يي ةيدالا ١ ةديتذ نليللاو

 حفاس دق بلكلاو ."" , تلت امل ةبيبشلا هب تبضخ وأ .تلحتكال /”ءاقرزلا هيف تر

 ةرادتسا نادخساو: ظ لا 0 وتلا تار تيبلا لكناو 0 كم

 ,حابم هامحف ''“!ديعصلا هسافنأ دّحصو ,"”بيرضلا هب دو دنلعلا هدلَجو :تايحلا

لاك ا قيدصلاك رانلاو .حابن هالو ريره و
 مل 7 "برغم ءاقنع امهالك 0 يح 

 ار

 ىف اديدش 00 ةدرابلا ءاتشلا ىلايل نم ةليللا هدهل عيدب ىرعش 5 ةلاسرلاو

 ءىيضي دقو .هطسبتو حيرلا هضبقت جارسلاو . ءمتعم جاد ليللاو ,ءفصقت حايرلاو نسلدنألا

طتسي دقو ,ةٌربوأ ةربإ حبصي ىتح لءاضتي دقو ءضرعتسيو
 تال وا نانس هنأك ىتح لي

 فصو ىف لاصخلا ىبأ نبا رمتسيو . .برقع هنأك ىولتي وأ بجاح هنأك ىتح سوقتي دقو

 فصو ديدشلا أاهدرب ة هر وص متتسيلو .ةعئارلا هتليخأ نم اهيلع ينضا اهو ةدرابلا ةليللا

تيب بنط رصيي دعي مل ىتح .هقاور جلثلا هيلع ّدم ارورقم ابلك
 هموشيخ ىلع هينذ فتلاو ه

 :هاوقلا ظ الذكر ةزيحذلا (10)

 .اهرظن ةدحب ترهتشا : ةماميلا ءاقرز 0( ْ .هئادعأب هتاكتفو ىفقثلا جاجحلا ديري (؟)

 .تتهب : تلصن ٠ )٠١( ظ :غاملا ةعاقف : ةبابح 3

 .ءابخلاو ةميخلا اهب دشت لابحلا :بنطلا )١1١( هه اس رسل فنأ ىف عضوت ةقلحلا :ةربلا (8)

 عيقاقف :حتفلابو .ىعفألا :مضلاب بابحلا )١١( , . هربا «برقعلا :ةفح ةعيشلا تان بتاكلا

 .ءاملا 2 دارج قدح .اهلثم اضرعتسم ىأ داوج نذأ (0)

 .جلثلا :بيرضلا (1) .دادم ةطقنك اليئخ ىأ

 نو الا قو :ديعصلا )١8( .دلجلا 55 : ميدألا ىجنز (1)

 .ىفارخ رئاط :برغم ءاقنع (11) ديدش هبشخ رجش :جاسلا .اناطغ :انللج (8)

1 
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 نم ربإ هقوف نم وجلا وشحف دمج داكو .ناوعف ًالاك موكتو صف رعتو ,هموط رخوأ
 0 هقلح ىف هقير ٌفجو .عذاللا ديلجلا نم ريراوق هضرأو .عساللا جلثلا |

 ءاقنع ىمسملا ىارخلا رئاطلا اهنأكل ىتح داصرملاب ا ةفصاعلا حايرلاف .لطصمل ران الو
 .ب رغم

 راملا 048 ةنس ىفوتملا سيردإ نب ناوفصب هيف ىقتلنو ءنيدحوملا رصع ىف ىضمنو
 نيح ىقب نب مساقلا ايأ اهب نه ةلاسر نم هلو ,ةيوبنلا حئادملاو لزغلا ءارعش نيب هركذ
 :'"لوقي اهيفو 047 ةنس ةاضقلا ةطخ ىلوت

 هاو ايمو قراعتلا فو .!!ايلامتوب لالا ,لامرب اهلاهسو مالا نسحو
 :دلو امو دلاو ىف كروُب .دلخم نب ىقب نب مساقلا وبأ ءاهعمجو لئاضفلا

 يت 3ك 3 م ع أ

 ىف د نم عض ىذلا ىذالُمو مركألا ىدامع . .”هللغ عقنو هللِع هب قحلا عفن
 امو ريخت يح نمو هالع تر ءمرحلا لحم هب صاصتخالا نم لخأَو 0 *! رض

 0 دز وحلا غاص نيح مصعملا ىقتنا ىلحملاو ,راوجلا داترا بيرغلاك الإ تنك ْ

 0 رسال لاثمألا ها هدمح ملكوت 2 'ىدرسألا ةعامجلا ٍىضاق ةدم ميدي ِ 5

 ةيروتلاو .«ىرخألا نم ربكأ ىه الإ ةمعن نم هيري امو ,ىّرتت هيلع هناحبس هللا معنو
 .خيراتلا اده 57 اهرعشو سلدنألا رس ىف رثكت ىهو :قرس و ىرسألا نيب ةحضاو

 هصخنسو «ةعيدب ةيصخش لئاسر - نيدحوملا رصع نم ةرخأب - كلام نب لهسلو

 ةلاسر نم ةيوبنلا حئادملا ءارعش نيب هل ' مجرتملا نانجلا نب هللا دبع ىبألو ,ةملكب

 : "لوقي اهيفو ةليوط ةيثرمب وأ ةديصقب اهلهتسا ىفوت نيح لهس ءانبأ اهب ىزعي
 هب لك جاو 0 0 :اناضمو ءاثداحو فوررلا نفك اميدق عمج ٠ ءاثداح هل اي»

 "7 ضفرا ىذلا ىعمديو اهب "”َتْقِرَشو .اهعظفتسُم هسأك نم تبرش ىنأ مرج ال اراض
 .ىنعت ىتلا ىمالاب ردأ ملو ٠ ,ىنع تنَع ىتح فضل تلاَغَو ,ىدلخ تلاغف ءاهعم

 .فرشألا :ىرسألا (0) ةلمكتلاو ليذلا باتك نم عبارلا رفسلا ةيقب )١(
 الل ريشا :فونعا 5 ١5١. ص سابع ناسحإ .د قيقحت
 ١١٠0. ص افنآ راملا عبإرلا ٍرفسلا ةيقب (1) .اهأجلم :اهلامث (؟)
 .تصصغ :تقرش (4) .هافش :هللغ عقن ةف

 .ددبتو قرفت : ضفرأ (9) .رانلا دوقو : مرض ع(
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 ظ "هيلا كلذ نم " /قتيِشَغ ذإ ' "'تيشغو ,"'ىِنيِشْعُي نأ ءاكبلا تيشخ ىتح ثيكبو
 ..ىتيقبي ةراتو «ىنينفي ةراتف :ىنيقلي ٌحّرتلا ءاش امنيأ "يقل تللظو» ,ىنيشغ ام

 ةلانك نيف ا لح .هلالج لسغب ةدئاز رايلت ءاملا هانا نإ فرع تيل ايو

 هيلع فْرِفَرَت ,فرشألا شعل هب لقتسا ذإ ىرعش تيل ايو .هلالخ ريغ ىف هونفك وأ

 تكاوكلا نسشو.هناوغألا ىلع 1واوطألا لمح هلبق اوأرب له هتف رف لا هلظيو دكتاللملا

 راونأل ابرغم ضرألا اوضرو .مهسوفن ىلع اورثآ مل .بكاوملا كلت لثم ىف

 ..عولولاو بحلا َحيِرَض حيفضصلا اولعجو ,عولضلا ءانحأ نيب هل اورفح اله ؟مهسومش

 1 مكديقف ىّونم ىلع هترفنم ميو بكسو ءءرْلك ىلع اربص مكياصُم ىف مكل هللا بهو

 .« هربقو

 نب فرطملا ىبأ ناسل ىلع ىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم سلدنألا ىف باتكلا ذخأو
 تاعاملإب مابك ىف نوعنصتي هريغو نيواودلا باتك نيب هل انمحرت ىذلا ةريمع

 ىبأل واوا ام وحن ىلع اهتاحلطصمو مولعلا لئاسم ىلإو لاثمألا ىلإ تاراشإو

 : يحتم اقف ةييعنلب .لغ مورلا ءاليتسا أبن قيدص هملعأ نيح فرطملا

 يفد دئازلاو ٍلصألا فلدح نقو وشمل وأ تنل ان روطسم وأ ٠ و وحن ّىأ هللاب»

 ,حيحصلا ل لتعملاو .عمجلا يون ٍتدقفو ,عفرلا يلع تبهذو . .دئاعلاو ةلصلا

 ةمالع .ترهظوب نلف معجم ان هود ةلملا .ةعارن كلامو .حيصفلا 5 ثلثملاو
 .«ضعبلا نم لكلا ل ءاجو طفلا

 ريوصت هاا 00 ىف اعساو الالغتسا وحنلا تاحلطصم لغتسا هنأ حضاوو

 نإ كاضار نانشالا راسا عج قف ئادلب ىف طقم ان ءاذإ :ةيسلد الا سو
 ةلصلا ىباتك كفو :نييسل دنالا نيتك .نطفيع :تازووت وحنلا تاحلطصمب تايروتلا

 بلغت ىلإ انهم راشأو:اضيأ' قعدلا .تاحلطصم نمو. مختازتلا بنك نم: انهو :دئاعلاو

 ثلثم امه نييوغل نيباتك نع |مبب ايروم حيصفلاو ثلثملا ىتملكب ىبرعلا ىلع ىحيسملا
 .ضعبلا نم لكلا لدب ةاحنلا دنع لدبلا عاونأ نم نأ فورعمو .بلعث حيصفو برطق

 احلمت اهب نوكاحي ىتلا اهبتكو مولعلا تاحلطصم ىلإ تاعاملإلاو تاراشإلا هذه بناجبو

 .المهم احورطم :ىقل (4) .ءاكبلا ىنيمعي :ىنيشعي )١(

 :لابخلا :هذاوطألا 5 .ىلع ىمغأ :تيشغ (؟)

 ١77/١. ةطاحالا (0) :ىلاوخو. ىتاطغ + يشع (5)

 .نزحلا رحب ديري رحبلا :ميلا ()
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 نقلا نك :انيباتك قى تعب كلذ انحتضوا ان وهن: لق :ةرعشو هن قد ىرعملا اغلا ابا
 - ةيعيدبلا تانسحملا عم لئاسرلا ىف عيشت تذخأو .نييب رعلا رثنلاو رعشلا ىف هيهادمو

 عنص ام وحن ىلع ,لئاسرلا عنص ىلإ تارمملا باتكلا اهب بُمصي ذقع - ةيروتلا ةصاخو

 اهتالك نوكت نأ اهضعب ىف مزتلي ناك ذإ .تاماقملا بحاص ىريرحلا ذنم كلذ نم ةقراشملا

 دنع كلذ لثم رثكو ةطوقنم ريغ اهتيلاتو ةطوقنم تاملكلا ىدحإ نوكت وأ ةطوقنم ريغ
 وحن ىلع دهعلا تاملك وأ ةلاسرلا تاملك ىف هنيعب فرح مقلي نأ ٍرثك اك ةقراشملا

 فلألاب اهفادرإ عم ءاح هعيمج هيف عجسلا نوكي نأ دهع ىف مزتلا ذإ نانجلا نبا عنص ام

 كلملا دبع نبا: لوقو .اهظافلأ عيمج ىف نيعلا هل ةلاسر ىف مزتتلاو .'"”احالف ءاحالص لثم
 ىيَعَرلا نيييبحلا وبا هعجا رو ماب رخو افرق تلقونتو ,سلدنألا ىف تعاش» اهنإ ىشك ارملا

 نب فرطملا ابأ عفد امم ءاهرارغ ىلع ةلاسرب اكن نانجلا تبان هيلع درو, ةلئام ةلاتمرب

 نأ قحلا نمو . .'''اهتالك عيمج ىف نونلا امزتلم ةينون ةلاسرب ىنيعرلا نلإ .بتكي نأ هريمع

 عنصتلا اذه عست مهلئاسر تناك ثيحب ةباتكلا ىف ةعاربلا نم اوناك نيل ذدنالا :نناتك

 د تناك امي ةذفانلا اهتيويحو ةيبدألا مهتاعادبإ ىلع روجي نأ نود هلكاشي امو

 لظو ,ءادالا: نيبو سرحجلا لاججب ا(ئاد ةيانعلا عم ةعئار ريوأصتو تانسحمو عجس نم

 3 ىرجهم لا عباسلا نرقلا طساوأ نم اهترامإ لاوط ةطان رغب باتكلا تاباتك ىف الثام كلذ

 نم ريثكب ةطاحإلا باتك رخزيو .عساتلا نرقلا نم ةرخأب برعلا اهنم جرخ نأ
 همتخ دقو .,هفلؤم يللا ,ا مهتمدقم ىفو نييطانرغلا باتكلل ةيصخشلا لئاسرلا

 هيلإ هلئاسر نم ةفئاطب هل نول نبا ظفتحاو .هقيدص نودلخ نبا امهب لسار نيتلاسرب

 : '' !الئاق ةطان رغ ىلإ همدقمب بحري اهادحإ ىفو «فيرعتلا» هباتك ىف

 ةللا : ؟!ةؤراولا ةفراعلاو ةينسلا ةينمألا هترايز ىذلا تيعلا اهيأ تري ول»

 نع الضف بكاوكلا ندويغ لداشو فاش فريو :ءام رظقي بابشلا عجَر نيب ,ةفيطملا

 توعاو هئمز ىنقاش نإو بابشلا ترتخا امل كمودق نيبو . ..ءاميإوا ةراشإ بعاوكلا

 ُ «ىبارأ ةمزأ كلم .ىبارتغأ نونج نق ىذلا هلل دمحلاف ا ىعمد تاحس

 تعدل ةضقشلالئانبرلا ناك نسل بيرل نأ ناوي تتلو ةدوغ اني تاكو
 .كلام نب لهسو دجلا نب مساقلا ىبأو رهاط نب نمحرلا دبع ىنأو غابدلا نباو بيبح

 .اهدعب امو 8١ ص نودلخ نباب فيرعتلا (") ,؟"098- 5805/79 ةطاحالا )١(

 .ةجهبملا ةعساولا :ةفراولا .ةيطعلا :ةفراعلا (5) .د قيقحت) ىشكارملا لئاسرلا هذه ىف رظنا )١(

 . .ةحضاو ةراعتسالاو ءرايدلا راثآ :نمدلا (0) .اهدعب امو 5707/0 (سابع ناسحإ
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)1( 
 اسنيم

 مدق:ةيبآلو هل' تناك ةيليبش|'لهأ نم بيبح تقلملا دمعت ىب ليغ اسإ ديلَولا نبأ وه

 ناك » : ماسي نبا هيف لاقو ,بتاكلا ريزولاب ىبضلا هبقلو ءاهرتما .دضتعملا دنع ةقايرلا ق

 اليلق هب دتماو ,رهدلا فرص هأماحت ولو .لاجترالاو ةب ةيورلا وأش ديعي ءلاقملا مهس ديدس

 نيرشعو نيتنثا نبا ىفوت ذإ ,حايرلا هوجو ىف ربغو ,حابصلا قيرط ٌدسل ءرمعلا ''ٌقلَط

 ةاغ نيقب اطقم: انانك قوك هلآ حجارلاو ,هلتق دضتعملا نإ هلوقب ديعس نبا درفناو «ةنس

 مهفلاو ءاكذلا ىف ةيآ - رابألا نبا لوقي (ك - ناكو .ةرجهلل 00 ةنس نم ابيرق'

ىف عيدبلا باتك هلو .هنس ةثادح ىلع رعشلا ديوجتو ةغالبلاو
 راعشأ هيف عمج عيبرلا فصو 

 : هتحن اف ف لاق ,هنيحايرو ةزاهزاو هدهاشمو عيب رلا ف ةصاخ سلدنألا لهأ

 7” 01 د ع 2

 اد نسح دحا 1 نم « ,عفزأو ٠ ةعدباو نقلا سا تينا جرآ عيب رلا لضف»

 ع مل «ةقئافلا هئالآو ,ةقئاشلا هتامسو .,ةقئارلا هتافص عم وهو ..هتافص عيدب دعَأو

 .«درفهنم هفينصتب درفنأ الو :دخحأ هفيلأتب

 هيف هومظن ام ءاوس عيبرلا فصو ىف نييسلدنألل ام عورأ هباتك ىف بيبح عمج دقو

 نم مهلئاسر هيف اوبتك ام ضعب كلذ ىلإ فاضأو ء.مهحئادم تامدقم هوعدوا امو ةصاخ

 اهيف راوح نم هثب امو روهج نب ديلولا ىبأ ىلإ درب نبا ةلاسرب داشأو ,راهزألا فصو

 فارثعاو مانلا ئريخلاو راهبلاو جتمفتبلاو رفصألا سجرنلاو درولا ىه ريواون ةسمخ نيب

 ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع كلذب ةقيثو وأ ادهع اهتباتكو درولا لضفب ةريخألا ريواونلا

 راهبلا الضفم اهنيك ةاكاج دضتعملا ىلإ هتلاسرب درب نبا ةلاسر بيبح فدرأو .عضوملا اذه

 نبا ليضفتل هراكناب هتلاسر لهتسي وهو ,عيب رلا ريواون نم ةعبسل هفصو عم درولا ىلع

 :لوقي .هتلاسر ىف اهيلع درولا درب

 ,باطخلا نياعو (درولا ليل و درب نبا ةلاسر) باتكلا كلذ او نم كا 1

نطولا ىف درولا ةريك نه ىلا عيب رلا لصف ٌريواون
 هتأرق أملو ؛نهرلا فاد اغفر ,

 ةيدوعسلا ىف عبطو ةنس طاب رلا عبط سيريب ١١6/1 ةريخذلا بيبح ةمجرت ىف رظنا )١(

 و دايسع _ دبع .د قيقحتب ةيقبلا) ةلمكتلاو 23غ مقر ةيغبلاو ١07١ ةوذجلاو

 :قلط (؟) عجارو 50١0/١. برغملاو 5١9 ص (ةديدجلا

 ىرنه قيقحتب عيب رلا فصو ىف عيدبلا» : هياتك
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 د :ةيلع انيورولا كف رغعو ةيفاعب رضقتو ,هينابم مّدَه ىلع تنيو .هيف ام تركنأ

 ءىش ىأل ىردن ال :هيف تلاق اباتك رفصألا ,ٌىريخلاو ناوحقألا نا ةيتكوب نقلا
 وذ فلس قئابلا ناهلا بر وهوا ع اوزنلا لكما 0 اني تييوس كاهن لا فيعرا
 ىتلا ةونغلاب :اهبشي..تاقلبلا ءانكحو هدا رعشلا ءاملع: دنع ..لزو. مل: ىذلاو.راهتلا
 عيشت نم دنع ٠ هلا رق .درولل هيبشت لضفأو هروح نوحي و .اهرظن ل

 تكل باس بلا يفرد رلّونم لك ىلع ىه ذإ ,ْنْيَعلا ساوحلا 2200
 :ةسائر هغلبت

 هديافلا "ساقلا ةلولا ةيارو. ةشاكن .نويفلا قف دودكلا قويا

 ىلع هليضفتب راهبلل راهزألا ةعيابب اهمتخو ءاليوط ةلاسرلا هذه ىف بيبح رمتساو
 هنأ لا ةلاسو نم ةلو- رولا

 لك ىف َنُسَح ءرُهْزلا كمّيِش نم هَرْهَز قرسو ّرعلا كقالخأ نم ُعيِبّرلا قلخ امل»
 نيل تلامو هيف ةخلارلا ل نيوقتلا تقاتو .هُرَبَخ عمس لك ىف باطو .هرظنم نيع

 ىف رظانلا ىري ال ءالّلُح ضرألا اّسك ىذلا رؤنلا نم هيوتُحي ام ضعب ىلع فارشإلا

 اهتمسنت نإ .اربثعو اَكسِم تقلُم دقو ءىّرْثلا ىلع ترِشن موجن اهنأكفا ,اللخ اهئانثأ
 ىل ٌدجوأف ..اهٌسافنأ ٌسوفنلا ىيحتو ءاهسانجأ َنويعلا قورت :ةّجهَبف اهتمّسوت وأ ,ةّجرأف
 امك ُأَدْصَن سوفنلاف .اهيحاون نساحمب ىتريصُب َولجأل ءاهيف ىرصب لامعإ ىلإ اليبس
 «ةسشرلا :تودسلا رهف ؟اهنحا نر هكدعلا اذه

 هققتشو: .عيبرلل ةقلحو .لافتو هنأت قيس مم .هينألا نرآلا فظل ةلاسرلا قف: خضاؤو
 هب نسالاو هعم ةغتملل هيعدتسي ةناوخا نظعي لإ ةلاسر نم.:هلو:.ةعيذبلا ةريواوت ذهاشم

 :لوقي ءعيبرلا رظانم نم نتاف رظنم ىف
 وجلا َنُع الحم تللح دقو ءىِلمُأ ونديو .ىِلْذَج لمكي هآرمب نأ ىديس ملع دق»

 رئاصبلا اذص ىلع اهني .ناو ألا نم اللخ ءامكن .هنضحم عيب رلأ درفناو ,هنيسحتب

 قوفيو ,هالتججم قوري ٍداب نموا كنس فلم ا مومكم نمف ءراصبألاو

 تويز ١" تانع ىضآلا قم ددعحتل روع !١ !ووقفلاب مق .ءان رو. ها ره. ىلا ةادتجم

 .عارسإلا :فوفخلا (6) .اهحارأ :اهمجأ )١(
 .اهرثئا بهذو تفع :تسرد .لزانم :ىناغم (؟) همك ىف روتسم رهز ىا : مومكم )1



 عال

 «عيدبلا نم انارأ ام ,عيب رلل ٌركشنو '' !١تسَبلاو تلكشأ نوت اعمح وو سلا: قم. فلفو

 ةعيبطلاب هقلعت - اهلثم - روصت ىهو « ءادأ رو ةقامح لا اهتقباسك ةلاسرلاو

 هدهاشم نيب القنتم «عيدبلا» هباتك هيف فنصي هلعج امن ,عيب رلا مايأ اهسارعأو اهدايعأ ىف

 .ةعئار فاصوأ نم هنطوم ءارعشو وه اهيف غاص امو هريواونو هراهزأو

 غابدلا نبا

 أشن ءبتاكلا ريزولا غابدلا نباب فورعملا رخاف نب نمحرلا دبع فرطملا 50

 حبصأ ىتح (ه 210 - 478) اهريمأ دوه نب ردتقملا هب رقو اهنيواودب لمعو ,ةطسق ةظيسف ريس

 لزنو هلع ج رخف ,ءشطبيو هب وطسي نأ ىشخو ء2ةوفج هنم خو .هئارزو نم

 هرس ناكم هلغجو ءهايند. نم ظحب هصخو ءهارق لزجأف .ةيليبشإ ى دابع نب دمتعملاب

 راو ماك نيح سويلطب بحاص سطفألا نب لكوتملا نيبو هنيب رفسو .هاأوجنو

 سلجمب هيف حدق دنا قلبو نمعتلا ةرازو ىف هنيرق رامع نبا نيبو هنيب ةداشم تثدحو

 نكي مل هنأ ودبيو ههب بحرف سويلطي ريمأ لكوتملاب قحلف كلذ ةّبغم يصحو ,دمتعملا

 نب هللادبع أ لكوتملا يدوب نيبو. هتيب اسف نأ كيلي ل ا «ةرشفلا ف :قنكلا أطوم

 نبا لوقي امك - ءاسسلا نانعأب ذخأو ءاهعاعش قفألا ألم ران امهنيب تلعتشاو .نميأ
 .اهنيتاسب نم ناتسبب لتق ةليلق ةرتف دعبو ,ةطسقرس ىلإ اعجار َّركف ءاهعافترا - ماسب

 ْئيس لق وأ مهب نونظلا ريثك سانلاب رجضلا ديدش ناك غايدلا نبا نأ ودبيو
 برو ,سطفألا نب لكوتملاو دمتعملا دنع مث دوه نب ردتقملا دنع هماقم هب ابنف ,نونظلا

 فلا وطلا عارفا رضع تانك نم هوب ةضمقت هيلع قلي نيو مؤاشت كلذ ىلإ هعفد

 لع .لديو:ةلضنم هيدقم امو رانو ةملظت نم هيكل ايف» :ماسي نبا لوقي هيفو «نيببانلا

 اهعيمج ,ةفيحص نيتس وحن ىلإ تدتما هلئاسر نم فئارط ضرعي ماسب نبا ىضمو .« هلبن

 ضعب. ىف هلوق كلذ نم .هيف هلامآ رذعتو هيرصاعمو نامزلا مد ْق اهرثكأو ردو 0

 ::هلئاسو

 نمو ..ّىساقلا رجحلا تتفيو .ىساَورلا ا دهي ام رهدلا نم ىدنعو ىباتك»

 لا يس روم ةضغبلاب ىدصقو .ّىداعأ ىئايلوأو ءئواسم شع اع كلت اهلقأ

 رادلا عبط - سلدنألاو برغملا ءارعش مسق) تيت او»تهبشتا قيملاو..تلكشا (1

 الر (ةتسناوتلا 501/79 ةريخذلا غابدلا نبا ةمحجرت ىف رظنا (')

 .ةبحملا :ةقملا 5( ةديرخخلاو غ2 برغملاو ١١7 ص دئالقلاو
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 :ىبأيث ىتح ىنشحوأو .ىبارش ىتح ىلع 0 دقو ..ةقثلا ثيح نم ةنايخلاب ٍىدامتعاو

  ..ىناسحإ ,سرغ نم ةءاساإلا ىنجأو اع نم تيرحماو :ىناع ههتأ انأ أاهف

 ..سوحن نم كفنأ الو سوب ىف ىرمع ىضقأ ن ذ الإ ءاضقلا ىبأ دقو ؟ عنصأ امو

 ,نامرج 0 ىنصخي 0 هراثآ حيبقو 0 يَدَجب ةدوعفو ىنامز لإ وكشأ تسل ]

 ..هةيغبو هتياذأ ناكمو فيشر ضرغو .هيعس ب ىنلعجيو ةناوذدع ةلضفي ىناخوتيو

 راد ايندلا لعج. مه :ناخييسو 57

 نظأ قو "فو ةّنج ىذ لكل فرتو مشت ماقمو لير لا

 ل مهلا تارتع لاخإ الو ,ءاجارفنا ىسفن ب ركل هلو ,.اجالبنا ىلاح ل نأ
 م اا

 .اهيف رقتسي ةناكمو ءاهيفطصي ةوظح ايندلا نم هل تناك ْنَمو .ىضقنت سوحنلا ٌدَدُم الو

 منتو ,بذاجتتو اهمعن عزانتتو 5-50 2 مسقنت فيك ىرأ نأ الإ اهنم ىل سيلف

 ءادهاش ةمسقلا .ننع .نكا ملو ءادئاز ددعلا ىلع تئج ناك ىتح .بهانتتو اهذئاوف

 حارتسا امبر نكلو .طناق سأي هل 0 م نوبايا هلو طخاس لوف اذه لوقأ اهو
 نم« صننو ل ثقب روديطعلا» نع قفسو "ىلإ: مجوتملا تا ا ليلعلا
 1 تب ب بو ركملا لو

 دفت بذعلا مالكلا لويس امنأكو ,ةبصخ ةيبدأ ةحيرق نع ارداص كلذ لثم ىف ليطي وهو
 ةنسلألا ىلع نايرجلا ىف اهالحأو ظافلألا ٌسلسأ راتخي وهو ءبوص لك نم هيلع
 هيناعمو هظافلأب (ئاد عتي ذإ ,ةيقيقح ةيبدأ ةعارب روصي امم .بولقلاو عامسألا ةحفاصمو

 :ةئنهت نم هلو .ناهذألاو ناذآلاو ةنسلألا
 رت 0

 .مامغلا تر '"'لخملا كف نلمح عك ,مايألا 51005 ا
 هوعسلا اهتئالطن تسلطأ اذلو .اهينامأ َبْذَعَأ سفنلا راظتناك .اهيف كروهظل ارظتنمو
 ىف كرسو كاتب رهدلا كفتسا كارشب ىسفتل كلف .دوعصلاو ًءاقترالا كب ربتسأو
 "ع رف ليق املكو .ءابنألا نمأ أرطي ام ىلإ .ءاغصإلا ىف ند ,كاضرأو كترعأ ضعب
 له" قلو را“ عنج ىو ةرعلا قل رس هوست ملا نع دعما ةووذ هاعلا 00

 «ىدي بونلا .

 .هنع افيفخت نوزحملاو بو ركملا هثبي ام : ثيلا (0) .ىظح :ىدج )١(

 دحجلا :لحملا (5) 0 .بيع :فطن (؟)

 .الع :عرف 90( .ةحيص :ةنر (9)

 .ركفلاو لابلا :دلخلا (4) هردص نع هب ففخم ام :رودصملا ةثفن (:غ)

 .تقوفتو تبلغ :تلاط (4) .ضيرملا



 عا

 ناكر و ةريصل ىسانو.ةيشعت غابدلا نبا لئاسر ىف أرقن لازنال بالخلا نايبلا اذهبو

 هب قفري نأ سطفألا نب لكوتملاو دابع نب , دمتعملاو دوه نب ردتقملا :ةثالثلا دحأب ايرح

 هسؤب تارثعو همؤاشت راضوأ نم هليقُيف .ةعيفرلا ةيبدألا هتلدتمو. ةلظف هل 8

 اع دي رضاطم: ند هطونق لدبي امم شيعلا ءاخرو ةايحلا وفص نم هيلع لدي
 . .ةيساسو

 مهعيمج لب ٠ .هتنحم نم هذاقنإ لواحي مل مهنم ادحأ 000 اناتمطاو قت هفوخو المأ مه

 .ةفأر الو ةقفش ريغ ىف نامرحلاو ميضلا ٌصصغ عرجتي هوكرت

 رهاط نب نمحرلا دبع ''اوبأ

 ةنيدب لضفو فّرشو ءارث تيب نم ءرهاط نب دمحأ نب دمحم نمحرلا دبع وبأ وه

 نب سيق ةليبق ىلإ ىمتني ناك تيب وهو «سلدنألا ىقرش ىف ةيسرم
 ؛ةريزجلا ىف ناليع

 اره ىديأب اهمتادلب تعزوتو سلدنألا ترثتنا املو..:ةتبورعو ةتيسيقب تغب ناكو

 .هتعاط ىلع اهلهأ عمتجاف ,ةيسرم هتدلب ىف هسفنل رهاط نب دمحأ 77 اعد فئاوطلا

 ىلاوح دمحم نمح لا دبع ىبأ هنباب قزر دق ناكو .هتريس ليمجب اهلهأ ميلقإ رهدزاو

 ؛ةيسرم ىلع هفلخف 200 ةنس ىفوت نأ ىلإ همكح ىف هابأ ناعاف بشو ةريلل نال ةنس

 بدألاو ملعلا لهأ نه تاكو ذانآ اودققي م مهنأكو .اهلهأ مكح هل ماقتساف .هتريس جهتناو

 هلئاسر تناكو ,ةباتكلا ةغالب ىف فئاوطلا اما مدقتي ناكو «هتيب رتب هوبا ىنع دإ عرابلا

 رهاوجلا كلس» هامس هب اهصخ فيلأت ماسب نبالو .ءادألا نسح نم هب زيمتت امل ةلوادتم

 .ةيفاض ةمحرت ةريخذلا ىف هل مجرتو «رهاط نبا لسرت نم

 هعجتناو .ءاطعلا مه لزجيف ءابدألاو ءارعشلا هعجتني ءاحدم اداوج رهاط نبا ناكو

 ىلع هازجو كوك اومن ةيبح رف ,هلومح ماي ءارعشلا ني تينت ترم ىذلا رامع نبا

 ل ا ,رامنس ءازج هبيحرتو هماركإ

 دل ني ةايبشاا نما داع نب دهتعملل اراشتسمو اريزو حبصأو ,فورظلا هب تروطت

 ريل ىلا نا ايل يللا ايس ل طل

 ذختا اهيلإ هقيرط ىفو , ,اهحتفل ارارج اشيج هل ٌدعأو باجتسا ىتح ةريبك
 هركسعل ادئاق

ةنس رهاط نبا دي نم اهعزتنا نأ ثبلي لو ,قيشر نب نمحرلا دبع
 | نجس ىف هب جزو ١/6 

 ةلمكتلاو ليذلاو */١١ ءاريسلا ةلحلاو رهاط نب نمحرلا دبع ىبأ ةججرت ىف رظنا )١(

 لامعاو "65/9 ةديرخلاو ةهوءر/ه وشك | رمل برغملاو 08 :دئالقلاو "١٠١  ؟ع/س ةريخذلا

 .؟"7 بيطخلا نبال مالعألا ١8٠ بجعملاو ا" مقر سمتلملا ةيغبو 787/9
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 دمتعملل هءالو علخي نأ هسفن هل تلّوسو «طوقأ تنُم» ىمسي ةيسرم نم بيرق نصحب

 طسوتو .هنم اهصلختساف .قيشر نب نمحرلادبع هدئاق هيلع طلسف ,ةيسرمب لقتسيو
 .هيلع اهدرف .هتي رح رهاط نبا ىلإ دري ىك .ةيسنلبب ريزولا زيزعلا دبع نب ركب وبأ .:

 41 ةنس اهب نيملسملا ةنحم دهشو ءازّزعم الجبم ةيسنلبب هتايح ةيقب رهاط نبا ش
 ىف روربم ءالب دعب - عقوو .روطيبنكلا ديسلا رماغملا ىنابسإلا سرافلا دي 7
 نوطبارملا اهدرتسا نأ ىلإ ةيسنلب حربي ملو .هحارس قلطأو قفا .هرسأب - هبرح
 .ةرجهلل 0508 ةنس ةيسنلبب ىفوت نأ ىلإ ءاقبلا ىف هل دمو 87 هيف

 ةرتف اهنم ىضمأ اماع نيعست وحن ىلإ رهاط نباب تدتما ىتلا ةليوطلا ةايحلا هذهو

 ةرتف مث القتعم ة ةريصق ةثلاث ةرتفو اهمكح ىف ةيناث ةرتفو ةيسرم مكح ىف هيبأل انواعم

 ةئني :تايتاكملا رثاكتت ا دل عدفناتا ةديدملا ةايحلا هذهو ارز اززعم ةيسنلبب ةليوط

 عفشيوأ بتاعي ةرأتو ءركشتو ىنتي ةرات وهو ,هدادو نوبطخي .فئاوطلا "0 نيبو

 لوا يداوررلا لك ني يسرب هنا ازا ةاينع خا قر هيام نما

 8-5 ج6 ىراذعلاو ءاسنللا نم فالآ هسمخ مهنم ىبسو نادبألا اهلوهل رعشفت

 سكي ةحاو هتيحو, اهب نعرألا هي تفاض: تحولا ذي ملغ نإ امو .ءامإلا عيب قاوس آل

 ثداحلا اذه فصو ىف هلوق نمو .نيعاص عاصلا مشاغلا ودعلل اوليكي ىك هنارقأل
 : عورملا

 ةلقلاو ةاذلا“ خم ملسأو .ممهلاو لامآلا عطقو .باقرلا أطأطو .بابلألا راطأ بطخ»
 سا "قارتو اهل نيب قددرتم . سفنو «قارم جرم عند نب كل افلا مَّصق ام ىلإ

 لوقيو .« اهضقاف دي يتحلا يرحم ا ولا

 حاس ةطوو 5207 ينط دقف م ذدهاش هل كبيلو 00 مالسإلا ب ِبُدنيل »
 قراط ىف .عرضن هيلإو ؛ .ٌحّرفن هللا ىلإ ' 'هُدَمَت ضيغو ُدْضَع اا ضيهو ,هحانب ٌصقو

 .«بورحملا 657 ,بو ركلا ٌفشاك وهف هب الإ ةوف الو لوح الو دز المو بطخلا

 .اهيف هبنجب مئانلا حيرت ال اهلعج :اهضقأ (') :ةاهللا .ردصلا ىلعأ :ةوقرت عمج :ىقارتلا )١(
 .مطحت :ضيه (؟) .قلحلا فقس ىصقأا
 .ليلقلا هؤام فج :هذمث ضيغ )6( .اهقد :اهضر 3
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 ريرعلا دبع: نب ركب. ,ىآ. ةظاسو» لضم ةلفتعم عمن قلظارب هور هللا تدر نيحو

 لوقي ةلاسر هيلإ هقيرط ىف وهو بتك هدنع ماقملا ىف هتبغر ىلإ باجتساو ةيسنلبب ريزولا

 :اهنم لصف ىف

 نمو ءداح كركذ نم اهلو للا هابل اب لاسو ءٌيِشَعلا '''لفط دقو ىباتك»

 كو .نمألا ةحاسب دروب ياسا هلق ان نامزللا يقيعتو: .تاكيملا كيف ركسو .داه كايقل

 دسم هلق "يليق نورك تلقوا قوت ”'اهليقم تنأ سفنلا هذهف نما كلذ ميظع
 هي وحتو .-ةييحت .ءافولل تلزال بتاتا

 - كلذ ىف هلو « .لاقتعالاب هتنحم مايأ ىف ىتح هقرافت مل ةباعد رهاط نبا ىف تناكو

 ب داياو
000 

 اي هكدا دل ها ايار 18 ا

 لب اهعأف .هظعو نم ٌدضلا لع دنا فرعي وهو قدور ظعولا اطار ,دهزني

 رذحو .ةلهملا رارتغاو ,ةلفغلا ٍةَنِس نم هّبنو ءرّصَبف حصنو ءركذو ظعوف كباتك درو»

 .داشرإ يغتبمو ,داعم فئاخو .داه نم هللا كمح ريف ,ةمايقلا موي عبو ,ةمادنلا موي نم

 اهنود كارو ا 0 تاكو ,ةيسأق اًسفنأ تك دع دقن دقل ,دادسو حالص ىلإ رعادو

 ٠ « بان لو رفظب اهيف رثؤي ال بان

 نم ةريخدلا ىفو ,.ةبودعو ةقاشرو ةقمحخ ف ا نبا ناسل ىلع مالكلا ايف ائادو

 بهو دقو ءاناسحإ زثكأ معلا ديع وبا أاهبقعب ءآسبإ نيا لوقي عئاورو عئادب كلذ

 ض ا

 :«ةيردبلا' لايللا هم. ؟"انيهتشو بردا دوقعلا حضفي ام هظافلأ نم سورطلا

 .لاقتعا نم هيف تناك ارع ىأ اهيحنم :اهليقُم (7) ١ رخآ وهو ىشعلا بورغلل لام :ّيشعلا لفط . )١(
 ظ .اهتحار ناكم :اهليقم (؟) .  .راهلا ٠

 .ملظت :سعسعت (0) .لبإلا :ىطملا (0)
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 دجلا نب مساقلا '''وبأ

 تاتاويب نع هدا ف ةرصا نم هى رهفلا نملا ني قا دبع ني م وساقلا وبا وه
 ءدشا نم ييداو هيف يقل تاجر برغلا باك وو .اهسفن ةيليبشإو ةيليبشإ ىبرغ ةلبل

 نيب عملي همسا داو «ندألاو :كيدحلاو.هققلا نك لع متاق قى ثكأ كقو «ةرسألا
 ةئيدم هالو نيح ىضارلا هنبال اريزو اهريمأ دابع نب دمتعملا هراتخاف .ةيليبشإ ىف هنارقأ
 نأ قإ ةقلام ىبرغ قير ةلئينم هد نا همس لو .بونجلا ىصقأ ىف ءارضخلا ةريزحجلا

 ةطخ هولوف ليل : هتدلب ىلإ مساقلا وبأ داعو .هب اوكتفو 884 ةنس نوطبارملا اهنم هلزنتسا
 ءمهتدوم نطعو مهلساريو هناوخإ لجاسي كلذ عم وهو .ىوتفلا ديلاقمو ىروشلا

 نيفشات نب فسويل 581/ ةنس ذنم شكارمعي ناويدلا سيئر ةريصقلا نب ركب ابأ ةصاخو

 رعت هلو :ناويدلا اذه: ف دعم لمغبل :ءاعدتبا ةريضقلا نبا نأ ديو ءلك ةنبآل مث
 اذإ ىتح نيفشات نب فسوي دهع ذنم هاعدتسا هنأ نظلا ربكأو .ءاعدتسالا اذه خيرات

 ىفوت نأ ىلإ شكارمب ناويدلا ةساير دجلا نبا ىلإ تدنسأ 008 ةنس ةريصقلا نبا ىفوت
 .ةرجهلل 0١0 ةئس

 نمم ءانرصع دحاوو ءانتقو ''عيرق» :هلوقب هتمجرت ماسب نبا لهتسا دقو
 ىرت ىتح كدْيَوُرو ..رحسلاب وأ نايبلاب هل تّردَف .رثنلاو مظنلا فالخأ "'ىرمتسا
 ندقلا لغو هركذلا ةهابت' قلع وهو» كور فيك نصبلا '*'جيتو هرفسي فيك حبضلا
 ةلاسر اهنيب نم أرقنو ,هلئاسر نم ةفئاطب كلذ ماسب نبا التو .«' "رهف نم لحملا فرشو
 ىلع ناك نأ فداصت دقو .ةريصقلا نبا:نيطبارملا نيواود سيئر هقيدص ىلإ اهب بتك
 :لوقي اهيفو عاقل امهل قفعتي ملو .ةهنم ةبي رق ةفاسم

 كل بصنأو تلا ةحاس نم .مهولا ةحارب كبرق لزنتسأ - هللا كزعأ - لزأ مل»
 نع رفن املاطو .موي ةفاسم ىلع تلزن دقو ىب كنظ امو .ىَركلا سلخ ىف .ىنملا كرش

 .ديس :عيرق (1) يحتل كلا وب مساشلا ىأ ةعرت ىف ظنا )001(
 :ةرط بلتحا :مظنلا فالخأ ىئرمتسا (95) برطملاو 0١5 ص ةلصلاو ”87 .«80/؟
 .هطسو :رحبلا جبث (9) ٠١9 دئالقلاو "ال اص بجعملاو ١١١ ص
 .ةيشرق ةليبق :رهف (0) برغملاو "51/5 ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلاو

 مالكلا ةعنص ماكحإو م9و/7 ةديرخلاو “ ١

 .180 ص ىعالكلا روفغلا دبع نبال
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 يلع ناك ايون العال عدح قم ناك دقو مالا قيس ع توتو هول نلاغ

 ' رح ءاقل نع اهقئاوعب ىنتدعقأ نئلو ..اليلغ كئاقلب ىفشأ ىتح اليل تاقغ ول مايألا

 *(تسنن) تفاغ لون فلات تفشترا الو ءىدادو (تصقنت) ”تفيحن 3 : امف رب“ ايفو

 .نيعلا ىلع لد ءرطولا ةغلب باتكلا ىفو :ىمالقأ (تلصأتسا) ثق الو :ىمالك

 ءاقير َتللَيَو ءاقيدص تلئعو .ءفرط ةحمل وأ .فرحب ولو ةعجارملل تغرف نإو . والاب

 كيلايلو ءاضي رع كهاجو ءاضيب كيدايأ تلاز ال .(اشطع) ىّدص تيفشو ءادي تيدسأو

 ] 1 0 .«اراونأ كيعابسو  :اراشسأ

 نك | نع ءاشنالا نا ريدا وتيءناك نيدعاةلاسرلا هله ةرتيضقلا خيال بنتك هنأ ودسو

 ريشي اهيف هارنو 008 ةنس هتافو ىتح انفلسأ امك.54107 ةنس ذنم هالوت دقو ,نيطبارملل

 . ىفختالو ءناويدلا كلذ ىف هعم لمعلل هقيدص هيعدتسي نأ هين ىلإ - ىفخ فرط نم -
  ةلاسرلا غاص دقو .هتينمأ هل ققحي باتكب هيلع در ول لمأي هنأو هدارم ةلاسرلا روطس

 ةلاسررفلا ارقث نا ثيلنالو اوم ىناعملا ةقدو ةليخألا فطل عم ,ةعيدب ةغايص

 :لوقي .اهيفو .ءديدش بدج .دعب رطم فضو ىف

 دو ربل دا ضاير تَيهأتو , » ”داهعلا ذ وهعب ,داهولا ضايج تبارتس | أمل

 ٌىلح نم .راونألا تلّطعتو .راثملا عقنلا لا ,راهزألا َناَفْجَأ تلَحتكاو .دادحلا

 ,حاقلإلا ةعبر رس ,.حانجلا ةليلب احيرز هنمحر ىدي نيب ىلاعت هللا لسرأ ,راردملا ةميدلا

 ة1 ياو ايقاور فاقيتا نأ قيلت هلو :""تاغشلا ظن :تاعملا ٌدوقع تمظنف

 م قار رادع «قاتعملا نافجأب ىكبت اننا كيقار هاهنا اكيشَو

 "ايفقوف ب اقتل د ديرقنلا ا رطبق تابنلا "”ُتافُر تّرتهاو ايتاكي كتي: ضايرلا

 ا اننأك وا يعلا "سوففلا للغ ىلإ اهير صولخ ايو .دابكألاو بولقلا ىلع

 ..نإ «لاضرلا ةام كلكتحت: وأ هيناذعلا اناننلا نم“ اانح فقد رهزأ هتاعألا سساقنا

 ماطح :تافر (ال) : .رطملا :داهعلا 0(

 .نسح ديرغت هل رئاط :ءاكملا (8) .رابغلا :عقنلا .لحك :دمثإ (؟)

 : ةلغ عمج : للغلا .ءالتمالا ىتح اهمرش :اهمر (9) .راهزألا نم ةدالقلا :باخسلا (”):

 .ىشطعلا .ىداوصلا شطعلا ةدش تيبلا مدقم :قاورلا ()

 .فوشرملا قيرلا :باضرلا )٠١( عطقنا :كتبنا (0)

 هيف غلاب :كحضلا ىف برغتسا )١(



 ا
 يك الا 0 0 .لاصآلا ناحْيرو راحسألا ءادنأ ىلع ترس
 .« سفن در :نضبف داق وتو ,رجف َعَدَصناو

 بيبالتب اهضعب ذخأي ةبذع ناحلأب ضيفي توص وهف .حضتا دجلا نبا توص لعلو

 ,ةعباتتم ريواصت ىف دسجتي وأ لياختي توص وهو .ةقاشرو ةبوذع نم هب زيمتت أمل ضعب
 :هتوخأو بيدأ دادو اهيف بطخي ةلاسر نم هلو .ةعيدبلا هتليخأو هتارغنب سفنلا عتميف

 ىف ةنل نير الوب وصاسا ايي فتلك ةلوب روايات لانني ةلخاذملا تناك فأل
 «كفزاعم ةقرعملا "فون انوع دقن نادعا اهديمك وجت اذ لع الو ناع '"ااهبضخغ
 بانها ءيدالا رضارا عونه 1" يكدر كل اعزب دهام لكلا ..لاعن ب انتُمضو
 ,رايدلا ىئانت ىلع بولقلا ىنادت نم ورغ الو .,بابق بلطلا جرادم ىف انيلع تب رضو

 نطوتسم نيب ءقالخألاو ميشلا لكاشت فلأ امبرف .'”اراجنلا فالتخا عم سوفنلا فالتئاو
 لحي ىهاضي نمو .بادالاو ملعلا نونف ىف كتبتر ىعدأ ال ىنأ ىلع .قارعلا نكاسو ماشلا

 ىف قفني ام ملكلا عئاضب نم ىدنعف .كليعر ىف دَعأ مل نإو ىنكل ىنكل ءدقّرغلا تبنم لا

 .«ةقئار نمزلا دجو ىف ةرغو «,ةقئاف رهدلل ةيلح تيقب .كقوس

 ىف ناذألا قرغت كلذ لك .هتموعنو سرجلا ةسالسو توصلا ةوالحو ملكلا ةبوذعو
 هلعج امم ,ةباعدلا ىلإ ليم هيف ناكو .ةعئار تالايخو فايطأ نم قوسي ام عم هماغنأ
 ىوذ ضعب دنع اهيف عفش ىتلاو انب ترم ىتلا هتعقر ىف جارس نب نيسحلا ابأ ضراعي
 شيرلاك رويطلاب ةلصتملا تافصلا ضعب هل اريعتسم ريزيرزلا ىمسي لجرل ءارثلاو هاجلا

 :هتعقر ىف لوقي جارس نبا ةعقر رارغ ىلعو .ريسحتلاو زيكشلاو: :نيعلاو

 ىف اقر قد بزعلا دالبب راط املو .ريكتلل رص دق يررلاب تس نئل»

 ل ب كلا ا 5 ,نوتملاو

 .ةكفاش هعورف >> .ةحضاو ةراعتسالاو :تافرعي فقوملا :فرعملا (؟)
 .هجو لك ىف بهذ :عقص .حاص :اقز (1) كراش :تحشو (5)

 .يسحلاو لصألا :راجنلا (؟)
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 - يح نت ا 00

 هذخف ,'!اًريمث احارق ىستحيو .'''اريِرب هفوَج ىشتحيو ءاريرح هشي هشير ىستكي ثيح
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 نسوا .ءانغلا ةضورلا ىف :تايذلا .ءانثلاب منرتي ٠ ,كيدي نيب الثام .ءكيدل الزان .كيلإ

 يللا ريكو انفو نارك انطخو» ارمني هلباتع ىف: ذك

 ني همالك نإ هل هتمح رت محرج ماس نبا لوقيو .ةعيدب ةغايصلاو ةفيطل ةباعدلاو

 عماجمب 0 ةغايص نم هب عيشي امل «ريسأو ميسنلا دو كار و موجنلا نم

 ] بولقلا

 كلام نب ''لهس
 هاهي تاذ ةيطانرغ ةيملغت ةرسا نمو ئىدزألا فلام نب ليس ني ةمنق نب ليس وه

 اننفت هرصع لضافأو هرصم نايعأ نم ناك» : ىشكارملا كلملا دبع نبا لوقي هيفو ءارثو
 بيصنلا رفاو ةيبرعلا ىف امدقتم نآرقلل ادوحي ائّدحم ,موظنملاو روثنملا ىف ةعاربو مولعلا ىف
 «ريدنتلا حيلم ةباعدلا فيرظ هلزهو مالكلا برعم ىف مظنلا ديحي ابتاك ,هلوصأو هقفلا نم
 ناكل .رادقملا ليلجلا اذهب الإ ةطانرغ تأت مل ول» :ىلعملا حدقلا ىف ديعس نبا لوقيو
 ةعيدقلاو ةثيدحلا مولعلا ىف عربو .راختفالا عاونأ عيمجو ةسايرلاو دوجلاو ملعلا ىف اهبسح

 باوبأ ىلع هيف مالكلا بتر اديفم اباتك ةيبرعلا ىف فنصو ««لامكلا غلبم هئارظن نيب غلبو

 .ىلازغلل لوصألا ىف ىفصتسملا باتك ىلع ةعفان تاقيلعت هلو ,2هيوييس باتك

 ةظرف كلينر 3916 يس ره شنب دن لكوتمل ا يشل | فوه: ني نفسو قبلي نات الو

 ةردانلا ىلع اعوبطم ناكو .هلاجربو هب ردنتي كلام نب لهس نأ هغلب ةطانرغو ةيليبشإو

 ,ةيسرم ةنيدم ىلإ هتدلب ةطان رغ نع هبّرغف هلمتحي مل دوه نبا نكلو ء.حورلا فيفخ افيرظ
 نب دمحم هللاب بلاغلا ىلإ ةطانرغ تراصو 770 ةنس دوه نبا ىفوت ىتح اهب لظو

 هاج ىف لظو .اهيلإ داعف ةطانرغ ىف رمحألا ىنب وأ رصن ىنب ةلود سسؤم رمحألا نب نك

 ءاثر نانجلا نبا هذيملت هاثرو ةيلاع نس نع ةرجهلل 115 هةر وق قع يما هةولير اع
 واح

 هغابطصاو ةهركف قمع لع لديو ةرعش ديوي هركتو.ا رثات ناك [5 ا!رعاش لهس :ناكو

 نبال ىلعملا حدقلا راصتخاو ٠" صرابألا نبا .كارألا رمث :ريربلا )١(
 نوحرف نباو 71 مقر رفاسملا دازو ٠١ ص ديعس ايفاص ءام :ارين احارق .عرجتي :ىستحي )١(

 (عبارلا رفسلا ةيقب) ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلاو .ايكاز .
 5 .؟ا//6 ةطاحإلاو ٠١١ ص .ائيطو :اريثو (")
 هذيملتل ةلمكتلا كلام نب لهس ةمجرت ىف رظنا (8)
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 فغشلا ديدش ناكو .ةعدقلا مولعلا ذخأ هنعو .دشر نبا ديمالت نم ناكو .ةفسلفلا غابصُأب

 ىف نعط امنأكو هينيع ىف ايندلا تملظأ 010 ةنس ىفوت املف ,هركفو هتن هتفسلفب باجعالاو هب

 - عجولا اهضَعو عوجلا هنسفن قرح دقو - مهيزعي هينب ىلإ بتكو ملقلاب كسمأف هدبك

 :لوقي اهيفو مدان ىف اًران ةعوللا تمّرضأ عاتلم ةيزعت

 نافجألا قرغأ لب ءاربق ملعلا ٌرون دا ا ا
 نم ريجتساو ,نونجملا كلاهت كلاهتأو .ءاهئامغ '''ةَرْمغ ناجشألا بهوتسأو ,اهئامب
 يذلا بطخلا وهو .نونظلا سواسو نيقيلا - ولسبا رفانأو .نونملا| بيري ةايحلا

 ورغ هو .َبَعَذلا ف "”رفصلا نأك ؛(بغو 9 55595 ولا .باضا نيح ةنما 5
 ةرفز اهعبنأو .اهيلوأ ةظفل هن انإو . . دا عادلا كلفلا ' ”ادوؤي ٠ هلا

 هزه قلو 0 لقرا .اهفلأ 0 تفلتأ
 كر مهلا لئاسلا نم مع لوئسملا نكي مل اذإ بيجملا. نمو ؟ لئاسملا تالكشم
 ةماعووب ةينن نيف هتلخاو .ملجلا ٍراقوب هلولا فوفخ خم ”!انلدأو ,ملعلاب سنألا دقف ىلع

 « هيل وتو ننعملا كراوج ىف هتيلوأ ام ةيبشب هيلهأ

 ىذلا حدافلا ءزرلا اذهل عجفتو عجوت - وحنلا اذه ىلع - اهعيمجو ,ةليوط ةيزعتلاو
 لهسل قيدص بتكو .دشر نبا :نيرقلا عطقنم ميظعلا اهفوسليف دقفل سلدنألاب لزن
 :اهيف لوقي ةلاسرب هيلع درف ءهتبرغو ةيسّرم ىلإ هيفنب هتنحم نع هيزعي

 _ماَسُحلا ٍنُسْلأِب "وفعت ال ةيفاع ليلجلا خألا خيشلا اهيأ كل ٌبهوتسأ انأ»
 نع 5 ةاضرتلاب هلا دق يهل اه نيذلا ةاقيلا ةاهتلا نا اهداوم "ونش هلو
 نم يلع ترادأو اهايف“" . ميهّيلا ىليل ىلع تعلط ىتلا كتلاسر لوصوب كاعابط مك
 "ل انوو كفبط ام ةلولا ىلا ءاههفو هلع. لكلا اهنأ ها ملعيو..ءاسادلا ىزعلاو ناسا

 .انرصنا :انلدأ (0) .اهدئادش ةدش :اهئاغ ةرمغ )١(
 نكست :وفعت (60) .مونلا :دوجطلا (؟)

 .اهب طيحت :انه وفقت (9) .نساجحتلا -رفصلا :()
 .ملظملا : ميهبلا (١ .ةبيصملا :ءزرلا اك : مهد ع

 .هصخشو هبطاخم لاثم ديري :كلاثم )١١( .دهجحيو لقثي :دوؤي (60)

 .تالصلا :لئاسولا )01(



 ا

 نم ةرشاعم نكلو ,دويف الو نجس ىذب - هللا كافاع - 5 ءاَمَعو انسأ تفل

نإلا هب ىَفَصُي ُكْبَسو ءصححمت ٌبونذ اهلعلو .' اووُوَك َةَبَقَع لكاشي ال
 .صلختسيو ناس

 .«عفني هلبقي ال نم دنع - َءاعدلا نأ ول انْوَعَدو مل ةاكفلا" نأ ىلا ان ركش فق

 نإ هد. هنا انك ةرادسلاو سلا لها دي منعا نإ هتلاسر لوا نى فرع لهشو

 ىلع ركشلاو هقيدص ىلع ءانثلا عم ىفنلا اذهل هنزحو هملأ نع ربعيو .هدلب نع ىفنلا

 نم تففخف .«ةقلغم تناك اباوبأ ىزعتلاو ىلستلا نم هل تحتفو هردص ثجلثأ ىتلا هتلاسر

 فيصح ةمهلا هيزن عبطلا لضاف سفنلا ميرك ناك هنإ هنع ىشكارملا لوقيو .همغو هفسأ

 .ةماعلاو ةصاخلا دنع (ظعم اروربم اهيجو ىأرلا

 ةيبدألا لئاسرلا

 كلذ ىف باتكلا فعست تناكو .هيف ةيبدألا لئاسرلا ةرثك ىسلدنألا رثنلا هب رئت ام
 ىرن ذإ ةيصخشلا مهلئاسر نم ريثك ىف حوضوب ظحالت ىهو .ةبصخ ةيبدأ تاكلم

 عاستالا ىلإ ءاثرلا ىف وأ باتعلا ىف وأ ءاخإلاو ةدوملا ىف هتلاسرب لوحتي بتاكلا

 ىراصن عم مهدنع بورحلا ةرثك راثآ نم ناكو .تاحفص ولت تاحفص اهم دادتمالاو

 اهكراعم ريوصتو برحلل رافننسالاو داهجلا ذختت ىتلا ةليوطلا لئاسرلا ةرثك لايشلا

 ةصاخو .كلذ لك ىف ةريثك لئاسر ماسب نبال ةريخذلا باتك ىفو .ا تاعوضوم ةفينعلا

 ىتلا ةيصخشلا لئاسرلا مهدنع رثكتو .2ا/9ةنس ةقالزلاو 207ةنس رايتس قعقوم عم

 نبا دنع راهزألا ناسل ىلع ةعراب لئاسرب انفلسأ ايف انما وبدا اعوضوم ةعيبطلا لقح

 دعب رطم فصو ىف ةعراب ةلاسر دجلا نبال نأ انب ٌرمو ,ىجابلا رمع نار ونسوا

 ,نوقباسلا اهب هون دربلا ةديدش ةليل فصو ىف ةلاسر لاصخلا ىبأ نبال نأو ,ديدش طحق

 نبأ مهتمدقم ىو ةطانرغ باتكل لثملابو ,ةعيبطلا فصو ىف ةلاسر نم رثكأ ةجافخ نبالو

  ةباعدلا ىلإ حضاو ليم نييسلدنألل ناكو .ةعيبطلا فصو ىف ةددعتم لئاسر بيطخلا

 + ل ام وحن ىلع ,ةيصخشلا مهلئاسر نم ريثك ىف ناحضتي امهو ,ةهاكفلاو .

 ىلع هرعش ىف كلعصتي ارعاش ناكو ىرجحلا سماخلا نرقلا لئاوأ ىف ىبطرقلا دوعسم

 ةيفص وك 1:
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 دوسي امو مهئامرحو مهسؤب مهراعشأ ىف نوفصي نم ةيدكلا باحصأ ةيتابدألا ةقيرط
 ف رعو شل دنالا قيرغ نا لخز نبا هل ناكو ,لاونلل ابلط لالقإو رقفو كنض نم مهتايح

 ادمتسم ظحاجلا اهيف ىكاح ةليوط ةلاسر هيلإ بتكف بارشلاو نوجملل كانه شاع هنأ
 هتمج رب ىف الوصف ماسب نبا اهنم ركذ دقو .لزه نم اهيف امو ريودتلاو عيب رتلا هتلاسر نم

 ةيلدعب هل امير. 115 ةقنين. دعم .لوتقملا .ةيبرملا بخاسص نيهو ريزو نتابع ني ليعألو "اهل
 هتلاسر ىلع درو مرح نب ةريغملا ب هيلإ ةليبسرأ باتكبي لوسر فصو ف ةعبدب

 اا ا والا بعل 7 0 را رح ةريغملا 0

0 
 سلدنألا ىف - انفلسأ امك - ةلاسرلا ةرهش تراطو .رئاطلا اذه سفن وه هنأكو روزرزلا

 ا يبي اس بناوحلا هذه نم

 .نييسلدنألل ريحا ةييذأ لئاسر ضعبب ملت

 ديهش نبال عباوزلاو عباوتلا ةلاسر

 ىعجشألا ديهش نب كلملا دبع نب دمحأ نب كلملا دبع نب دمحأ وه 'اديهش نبا

 دمحم ريمألل اريزو ديهش نب كلملا دبع ىلعألا هدج ناك .ىبرع لصأ نم وهف .ىبطرقلا
 ىف انب رمو نيترازولا ىذب هبقلو رصانلا نمحرلا دبعل دمحأ هنبا زوو (ه 775-5718)
 ',ءارث ةبطرق لهأ رثكأ نم ناك هنأ ىلع لدت رصانلا ىلإ هل ةسيفن ةيده ركذ لوألا لصفلا
 هالوو ,رماع ىبأ نب روصنملل اريزو دعب اميف حبصأو كلملا دبع هنبا 177 ةنس ىف هل دلوو
  هئارث ىلإ اهنم افيضم داعو .تاونس عست ةدم ةيسرمو ةيسنلب :ةيقرشلا تايالولا ىلع

 )١( ةريخذلا ١/ .044ءابدألا مجعمو  5١8/17ناكلخ نباو ١/١١5

 ةريخذلا (؟) ١/ 146بوقعي هرعش رشنو .١؟5/1 ىدفصلل ىفاولاو .اهدعب امو

 ) )7ريخأللو توريب ىف الب لراشو ةرهاقلاب ىكز 0><-_0/“؟ ةميتيلا ديهش نبا ةمجرت ىف رظنا
 ةوذحلاو ١١2 ةريخذلاو 1 حمطملاو  2-191١.نابع ةعماجي هنع تارضاحم

 000/7 ةديرخلاو 7*2 مقر ةيغبلاو 2337 5
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 اهيلعي ار اهويوشا رباع لأ نييروعتلا هافطصاو ءاعساو ءارث نبأ نع ةيورلا

 - ةفرتم ةأشن ميعن ىف أشنف "87 ةنس دمحأ هنباي قْزر دق ناكو .هراوج ىلإ هانكس لقنو

 هروصق ىلإ حوريو ودغي لازي ال ناكف .هل هتايظحو رماع ىبأ نبا ةياعر اهفرت فعاضو

 .فراعملاو بدآلل مهن هدنع ناك 50 ميول كقهوا دفق ان فن نعَو .هدافحأب اطلت

 ءابدألا ىلإ نحأ ءاجهلا ٌباتك مايأ تنك» :عباوزلاو عباوتلا :ةلاسر حتاوف ىف لوقي
 .مهفلا قّرِع ىل ضينف .ذيتاسألا ىلإ تسلجو 0 تعنئاف يالكلا فيلات: ىلإ ويصأو

 ىل تلاثناف ءاكارشأ هريط لجر تقلعأو ,اكارد نايبلا ة هرغت تنعطف . .ملعلا نايرش ىل ردو

 و رض سووا ةلئاسو ىدحإ ىف كلذ ىلإ فيضيو .«بئاغرلا ىلع تلاهناو بئاجعلا

 ىفو ميعنلا ىف قراغ وه انيبو .ةمكحو ءايميكو بطو هقفو ربخو بدأ نم ةفلتخملا ملعلا

 عبس ذنم قوت دق ناكو 5945 ةنس رماغ. ىأ نبا ةرساب .لحت ةبكنلا ذإ سفن فيقنت

 ,هلهمي م ردقلا نأ ريغ .هب ةيعرلاو سلدنألا تدعسف هنبا رفظملا ةباجحلا ىلوو .تاونس
 ىف كمهناو هسفن ىلع اسحن ناكو نمحر لا دبع رصانلا هوخأ هفلخو 549 ةنس ىفوتف

 تضق ىلا ةنتفلا باب حتفناو .اعيرس لتقف .فينحلا نيدلا ىف نعطلاو ةقدنزلاو برشلا
 هاه اقر ارح ناندعلا .ةاتكحلا تفرعاو ةطرق هيف تورتدوت ةيومالا ةلوذلا لع
 سفن ىف ةقيمع اراثآ كلذ كرتو .اليوط فزنت تلظو ةبطرقب ءامدلا , تكفسو ,ةرهازلاو

 ةرسأبو هتنيدمب لزن ل نيف ىلا هلخادو .هحاطمو هلامأ حورص تكدنا دقف ديهش نبا

 ىلع ٌبكأف .نيزاوملا لالتخاو ميقلا كاهتنا نم كلذ ءاننأ فعال ناك كان ف
 هل نأ ءابنع لستي 5 اهاسني نأ الواح همومه اهيف قرغي تاذللاو رمخلا سوثك

 ىف ةينقت' لغ «قرسم نا "ألا :ةقاعأ نيبفل :ةثأ ةايحلا لمتحي فيكف ءموي لك ددجتت تناك ذإ

 ا قا رف هيلع قبطُي امو هتنحم هنع ففخت اهلعل .تاذللا نم اهب لصتي امو رمخلا

 رمخلا ىلع هلابقإ فعاضتو ءهمههو هنزح فعاضتف ءاركبم ممصلا هباصأ نأ فداصتو
 الو نيد عايضب اهراثآ ىف لفحي ملف ةلاطبلا هيلع تبلغ» : نايح نبا لوقيل ىتح نوجملاو

 ةبطرقب ناك» : ماسي نبا لوقيو «ةحيبق باكترا نع رِصقي ملو هفرش طقسأ ىتح ةءورم

 مهكتهأو هسفن ىوه ىف سانلا طبعا تلا طن قل قانيكل | يهل قار طوب هقعا راوي هور ق

 رهظت ت تدخلا اك ءاركبم هناسل ىلع لاثنا دق رعشلا ناكو .«هقلاخ ىلع مهأرجأو هضرعل

 ' نييبطرقلا بابشلا نم هبارتأل ىدتنم هراد تحبصأ ام ناعرسو .ىبدألا هغوبن لياخم
  رغصألا درب نباو باهولا دبع ةريغملا ىبأ همع نباو مزح نبا لاثمأ نيبدأتملا

 ةحدم ريغ مدقيو .زيزعلا دبع نقؤملا همع نباو رماع ىبأ نب رفظملا نب رماع ىبأو
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 ابذك رعشلا ةقرسب هنومهتي نمم هل وكشيو (ه7١14- )1.0٠ ىومألا نيعتسملا ةفيلخلل
 ةفالخلا ناجلوص ىلع ىلوتساو ىنسحلا دومح نب ىلع هدئاق نيعتسملاب كتفو .اناتهبو
 608 ةنس هناملغ دومح نباب كتفو .ىئاللا رفعج ىبأ هبتاكو ديهش نبا نيب ةلص تدقعناو
 زذتا دق ناكو 4١١ ةنس دومح نب ىلع نب ىبحي هيخأ نبا هعلخو مساقلا هوخأ هفلخو
 نيبو هنيب ةقالعلا ادسفأو دمحم نب رفعج مدتف نباو ىضرفلا نب هللا دبع ابأ نيريزو
 هيلإ در ىتح هفطعتسي اهيف لظ ةرتف نجسلا بهايغ ىف هب جزي هلعج امم ديهش نبا
 .هتي رح

 اهيفو 2١ ةنس ىفوتملا ناوكذ نب سابعلا ىنأ سلاجم ىلإ فلتخي ديهش نبا ناكو
 طانحلا نبا ىلع فرعتو ,ةعالخو ةعاقر هلثم ناكو ركب ىبأ هنبا نيبو هنيب ةلص تدقعنا
 هنأ كلذ بابسأ نم ناك امبرو .هب مدطصاو .ناوكذ ىنب ةرسأ هاعرت تناك ىذلا فيفكلا
 عر اضيأو .ةيمأ ىنب ىلاوي ديهش نبا ناك امنيب هحئادم مهيلإ مدقيو دومح ىنب ىلاوي ناك
 /و .اليوط ترمتسا ارثنو اظن تاضقانم اههنيب تبشنف .ةيبدألا ةسفانملا ىلإ كلذ عجر
 مساقلا نب دمحم ركب ابأ نأ هغلبو .هرثنو هرعش ىف ةقرسلاب هماهتا لثم ءىش هيذؤي نكي
 ةلاسر اقنحم هيلإ بتكف .هرثن ىف ةقرسلاب همهتي (طاهنكشإ :برغملا باتك ىف) طايمكشإ
 ريمألا هقيدص حبصيو .«ارهاس كليل نكرتألو ءارجاه كلابح نعطقأل » :اهيف لاق .ةفينع
 هبحاص عم هذختيو ,رهظتسملاب بقلتيو 4١4 ةنس ىف ةفيلخ ىومألا ماشه نب نمحرلا دبع
 نأ اخ «نسويملا لوط دعي. هل سعت ايندلا نا ديه نبا ٌسحأو ,نيريزو مزح نبا
 ىومألا ىفكتسملا فلخ ذإ ءاموي نيعبرأو ةعبس دعب تضاغ ام ناعرس اهتماستبا
 ,ةقلام ىلإ بحسنا دق دومج نب ىلع نب ىيحي ناكو .هيلع قبطت مومهلا تداعو .رهظتسملا
 ذئنيح راز هنأ نظنو .هناويد ىف ةديصق كلذ ىلع لدت اى اهيلإ رجاهب نأ ديهش نبأ ركفف
 سلدنألا ىقرشب ةيناد ىف ةرامإ هل سسأ دق ناكو ةبلاقصلا نييرماعلا نايتف دحأ ادهاحي
 ذخأي دهاجي نكي مل ذإ ,ةايحلا ىف اهكلسم فالتخال ودبي اهيف هنع روزا هنأ ريغ 417 ةنس
 .ءارقلاو ءاملعلاب ةيانعلاو دجلا ىلإ افرصنم ناك سكعلا ىلع لب .وهللا نم ءىشب هسفن
 ةقلام نم هدونجب اهيلإ مدق نأ دومح نب ىلع نب ىيحي ثبلي ملو ةبطرق ىلإ ديهش نبا داعو
 نأ ريغ هحئادم ضعب ديهش نبا هيلإ مدقو 2١7 ةنس اهب رومألا ةمزأ ىلع ىلوتساو
 تفرصناف .ماعلا رادتساو .ههجو ىف هباوبأ ناقلغي الظ ىضرفلا نباو حتف نبا هيريزو
 روغثلا ىف لقنتي اهنع اديعب لظو ٌدتعملا ةفيلخلا وه ىومأل تعيابو دومح نبا نع ةبطرق
 ذنم ةيسنلب ىلع اريمأ حبصأ ىرماعلا نقؤملا ديهش نبا قيدص ناكو .تاونس ثالث وحن
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  رعشب هيلإ رذتعاف ,ةيسنلب ىلإ ةبطرق كرتي نأ نقؤملا هيلع ٌحلأو ءارارم السارتف 2١11 ةنس

 عجوتو ال عجفتو رامدلاو بوطخلاو نحملا نم اهباصأ ام عم ةبطرقب هفغش هيف روصي قيقر

 ضوقتتو همكح ضوقتي ام ناعرسو اسيلج هذختيو ذتعملا ةفيلخلا هبّرقيو ءريإ رم ىسأ 5

 ةنس:ىقو:ووهج ءزحلا وبا اي. رومألا :ديلاقف.لغ ل وعستو 80 ةقسن ةنومألا ةلودلا دعم

 هبتاكو هريزو هعمو ةبطرق - رماع ىنب نايتف نم - ىبلقصلا ريهز ةيرملا ريمأ روزي 06

 ءاجه هاجهو ديهش نبا هب مدطصاف .ديدش بجع هيف ناكو سابع نب دمحأ رفعج وبأ

 ىتح االاقث الاوهأ رهشأ ةعبس ةدمل هنم ىساقيو جلافب ةلسلا هذه رقكلاوا ىف ناسي :اعذقم

 .217 ةنس ىلوألا ىدامج ىف هبر ىعاد ىبليو .هرعش ضعب ىف ركذ امك راحتنالا ىف ركفيل

  ليوعلاو ءاكبلا رك .روهج مزحلا وبأ ةبطرق ريمأ - هنفد مسارم ماقأو - هيلع لضف

 .هريغو رغصألا درب نبا هقيدصل ةددعتم ثارم دّشنتو هربق ىلع

 . ىف قوفت نم هب زاتما ام عم موملا مويغب تألتما ةايح ىهو .ديهش نبا ةايح هذهو

 ىف رجي فيكو « هتلمأت اذإ» :سلدنألا خرؤم نايح نبا لوقي هيفوءارعشو ارثن بدألا

 عاونأ ىف ةريثك لئاسر هلو . .هنامز ىف ظحاجلاو ,هناوأ ىف ديمحلا دبع تلق هنّسر ةغالبلا

 لاقوة ةدلاخ نيانلا قت اهاقباو فواك اهيف زَّرب لاوطو راصق لازهألاو ضيرعتلا

 .اهيف قبسلا بصق زئاح .اهيناعمو ةغالبلا ماسقأب ماع» : حمطملا ىف ناقاخ نب حتفلا هنع

 نبا هيف لاقو «هنامحو ناييلا رد نم قسن ام قسني الو ,هئامز لهأ نم دحأ ههبشي ال

 ريتزف دنا :مامحلا عجسف ٍلزه نإ ءراهنلاو ليللا ةيوهجع او واردلا كلفلا ةركاتزا# ماسي

 دقو .«روفاكلاب فايس ظلمت اك رك وحلا لغ ونلا قيفا (ك مظن ءماغرضلا دسألا

 نم ةيبدألا بتكلا باحصأو ماسب نبا هب ظفتحا ام الولو هلامععأ نمزلا دي نم تطقس

 0 ماسي نبا هب ظفتحا ام الول اضيأو ,هتاموظنم نم سيفنلا زنكلا اذه عاضل هراعشأ

 هئلآل نم ةعيدب اًررد ىسلدنألا رثنلا دقفل عباوزلاو عباوتلا هتلاسر نم ةصاخو هلئاسر

 .هعئاورو

 | 100 ل عباوزلاو عباوتلا ةلاسرب ظفتحي مل ماسب نباو

 ناك نأ فداصتو .مزح نب ركب وبأ وه هل قيدصل ديهش نبا ةبطاخم نم اهردص ىف ءاج
 لشي نلتخ 5+4 هزه قوت ديسأ ىف ديلان اقع مب قلي خأ تع نب دمع ىلا

 . ,باش وهو هتلاسر فلأ ديهش نبا نأ كلذ ىلع اوبترو .بطاخملا وه هنأ نيثحابلا

 :لوقي ذإ ءرخآ صخش هنأ ىلع صني هودجول ةوذجلا ىف ىديمحلا ىلإ اوعجر مهنأ ولو
 ديهش نب رماع وبأ هبطاخ ىذلا وهو ..بدألا خويش نم خيش ركب وبأ مزح نب ىيحي»
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 هيقفلا تيب ريغ رخآ تيب نم وهو .ةهاكفلا ةرجش اهامس ىتلا عباوزلاو عباوتلا ةلاسرب
 ىف دشنأ ديهش نبا نأ كلذ ىلإ انفضا اذإو .«مزح نب ديعس نب دمحا نب ىلع دمحم ىبا

 ىف ءاج امك - ىنوتملا كلام نب ناسح رهظتسملا ةفيلخلا ريزول هئاثر نم ةعطق ةلاسرلا
 لقألا ىلع ةنسلا هذه ىف تبتك ةلاسرلا نوكت نأ نيعت 2١6 ةنس - ةلصلا باتك
 نوثحابلا هيلإ بهذ ام لك طقسي كلذبو .ةبيرقلا ةيلاتلا تاونسلا ضخ قءافقعك وأ

 .خيراتلا اذه لبق ثلا ”ةلاييزلا نأ قف

 هقيدضل اهردص. نق ركذي قيهش قباو::ناظينشلا ةعيوذلاو نجلا ةلاسرلا ىف عباتلاو
 نجلا نم هعبات هل ىءارتف .همظني ناك رعش ىف موي تاذ هيلع جير هنأ مزح نب ركب ىبأ

 ىف عجشأ ةليبق نم ريم نب ريهز :لاقف وه نم هفلحتساو .هزاجأف .مهذأ سرف ىلع
 0 انيح اثداحتو ءسنإلا ىف عجشأ :ديهش نبا ةليبق لباقت ةليبق نجلا ىف : نأكو نجلا
 انلك فاك منغ تاكو طئاحلا زازع سرفلا نقار: فراخحتما ازا اذإ اناا همّلع

 نأ هلق. ضرع ذل هيدس تركت انلونا رب لكشف ةروكذملا كايبألا .ةشنا هيلع يي
 هبكرأف .هل نذأو ءىنجلا هخيش هل نذأتساف مهعباوزو باتكلاو ءارعشلا عباوت هعم ىقلي
 ىتح وُدلاف (ةالفلا) ٌوّدلاو ّوجلاف وجلا عطقي .رئاطلاك امهب راسو .هداوج نتم ىلع هعم
 كلت هعبات هل لاقو ءرهزلا ةرطع رجشلا ةعرفتم سنإلا ضرأك ال اضرأ ديهش نبا حمل
 نانع عباتلا لاما وو سيقلا ىرما بحاص ىقلي نأ ديهش نبا هنم بلطو .نجلا كر

 عبات ىلع هعبات حاصو ,هرايطأ منرتنو هراجشأ رسكتت ٌحوَد هب ةيدوألا نم داو ىلإ داوجلا
 ٌىرما ةقلعمب ناعضوم امهو) لّموحف نق رللا طقس لق وب نيب ةيسع ايزي الكاف: نسيقلا قرقا
 ,كهجو انيلع ٌتضرعام الإ (ةقلعمللا ىف اضيأ) لجلب ةراد موي (سيقلا
  ٌسراف امهل رهظف ؟هل كتزاجإ فيك انتفّرعو ّىسنإلا نم تعمسو ءكرعش نم انتدشنأو
 لاق ؟ مهاتف اذهأ كبحاص اّيَحو ريهز اي هللا كايح :لاقف .بهتلت اهنأك ءارقش سرف ىلع
 :لاقف ءٌدشنأ :ديهش نبال لاقف .ةبيتع اي (ديهش نباب ديشي) ةرمَج ىأو .اذه وه ريهز
 (هسرف) ءارقشلا ناكع نطق و ةفطع رتهاو قرط (عفترا) جماطتف .داشنإلاب ىلوأ ديسلا
 (ةانتلا) ةدعقلاب انليقتساف كو رانغ لوط: (ننن) رضشت تف ءطوسلاب اهب رضو
 :ديهش نبال لاق مث . :اهلمكأ ىتح سيقلا ئرما دئاضق ئرشإ ةدشتاو:ءاهزكر 5 ,اهلاراه
 هسفن ىَوَق تدتشا مث (لوكتلا) ةّصّيحلاب سيقلا ٌىرما ةديصق ةعور ءازإ مهف ءذشنأ
 هب اًبَبعم سيقلا ىرما عبات هلمأت اهنم ىهتنا املف ,هتديصق اهب ضراعي ةديصق هدشنأو
 بلطف .هدعب ديرت نم : يهز ةعبات هلاشَو .ةريضب نعم باقو كن رجا ةقف هذا هل لاق مث
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  هةضيع ىلإ ةايهنلا تس اههداوخ اضكروب نيك وازع هعف عطقف ,ةفرط بحاص ءاقل

 هرواحيو ,ةفرط عبات نالجعلا نب رثنعب اهيف هءاقلو اهراهعاو ةضيخلا لينهت#: نيا فصيو

 ,هتديصقب ابحعم رئتنع حيصيو .ةعيدب ةديصقب اهضراعيو ةفرطل ةديصق رتنع هدشنيو .

 ا ا .هنع بيغيو ءهزيجو

 رصعلا ءارعش ىلإ ةيلهاجلا ءارعش عباوت كرتيو .هزيجيو رعشلا نادشانتيو نارواحتيو

 ريزولل هتيثرم اهنم هل ةفلتخم اراعشأ ديهش نبا هدسنيو مات ىبأ بحاصب ىقتليو .ىسابعلا

 .هزيجحنو قف ماده انتو ,ىرتحبلا عباتب ىقتليو .كلام نب ناسح

 لزانم نم ةروص انل لقنيو ساون ىبأ بحاصب ةاقل نأ هبحاص ديهش - لاو

 ةنَح ريد اذهف ,سنإإلا اين ىف ساون ىب لزانمل ةلئثامم ٍلزانم نجلا ىداوب ذإ .هركسو هرمخ

 هعبات عم باتجيو :نسسقا وتلا ٌعَرَق ديهش نبا ْعْمَس ُقشَيو ,هيلإ فلتخي ام اريثك ناك ىذلا

 فقيو .هحفاون حوفتو هحئاور قّبعت يظعأ نيد لا اعيد مح كان ادصوب ىتتانكو» | رادذأ

 تاذب انرص له ديهش با هلابسو“ ,ةنح ريد لهأ ىلع مالس حيصيو هبابب ريهز هبحأص

 عل ::ةيبمتو ( نما ون“ وبآ ابي ققت اماطو مهدايعأ. ىف نابهرلا اهيلإ جرخي ةحاس) حاريكألا

 نضيب ةيكاكفلا لغ اوضبق دقو ةدودشملا رينانّزلا مهطاسوأ ىفو نيباهرلا امهوحن لبقتو

 - ءساون نبأ. عبات ناندلا نسحب لاقف ؟كبح اهديعاسلااولاقر :يعللاو.ةيحاولا

 5500008 ,يلإ هعباتو ديهش نباب اولزنو ,ةرشع مايأ ذنم نمش يرزق ىف هلا

 ءرهز (طالخأ) ٌتاْعْضَأ شرتفا ةيحللاو هجولا ليوط خيش تح رف فو .هنالزغ اهلوحو

 .ناسحإلا ابأ هلل هللا كل ايي. ريق فن , حاصف .ريبك رمخ ساط هديبو ءرمخ قز ىلع أكتاو

 .هتوشن ندا عّرقا :ديهش نبال ريهز لاقف .هيلع رمخلا ةبلغل 0 ال باوجب تاحاق

 ,هتايرمخ ىدحإ هدشني ديهش نبأ حاصف هكالذن نطل دنا اميرةن اق كلتا مخ قدح از

 ةيهش فباتلا ةرمخلا هذه نوح ال هنأك ىعجشأأ هلأسو ساون ىبأ عبات حاصف

 .ههجو لسغو هنم برشف 0 ءام ىعدتسأف 5 : ديهش نبأ ةباجاو .ىعجشأللا ْ

 ساون نين ةديصت دقن او .هةلاعع نم هيلإ ردتعاو قافأف

 2 ِ هاه و . 0 هي 60م

 000 0 ل وا

 عباأت :هل لاقف ؟كلذ دعب ديرت نم ٍديهش نبا ريهز لأسو هز اجار عع نيب ل دو نسكن
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 ةأنق هديبو ءبيثك ىلع بيضق هنأك ءاضيب سرف ىلع اسراف هيقلو ؛ىبنتملا بيطلا ىبأ
 .ريهز ءاّيحف .ءارفص يلع اهل ىخرأ دق ءارمح ةمامع هسأر ىلعو هقنع ىلإ اهدنسأ دق
 اجو اهف تدلم دق ةاليعبا اهنافجأ ةئوعضم انوش ةلقم نم ارظان ٌدرلا نسحأف
 رمعلا طوش هب دتما نإ ريهزل لاق ىهتنا املو نا م تلا ماا دشنتساو
 وب رسل ةطييزتا نين (اياش ترمب: ربحي الا ةازأ اق ,رردب تفي نأ دب الف
 ىف أرقي ىبنتملا عبات ناك امنأكو.هزيجيو ءردبلا قرفم ىلع (همدق نطاب) هصمخأ عضت
 ظ مطحو ,ةدودعم تاونس دعب عفايلا هنصغ توملا مطحي نأ هل أبنت ذإ ,ردقلا ةحفص

 مهيمسيو - باّتكلا عباوتب هاقلي نأ ىبنتملاب هئاقل دعب اريهز ديهش نبا لأسو
 نامهد جرمب مهعباوت ىلا الاموا ,سمشلا علطم ىف نينعاط داوجلا اضكرو - ءابطخلا

 ىلع ىنميلا نيعلا ظحاج عَّلْصُأ خيش ىلإ رظان مهنم لكلاو ,مهعمجج ميظع داني اذإو

 بحاص مقرأ نب ةبتع : اقف نع: | ريغز ديهتق: نبا لاس ,ةليوط ءاضيب ةوسلف ةساز

 بحاص ريغو هأوس ىتبغر سيل وه ىبأب :ديهش نبأ لاقف «ةبيتع وب هتينكو ظحاجلا

 ,ديهش نباب ةبتع فّرعو :ةيتح ىلإ ىذلا خيشلا كلذ هنإ هل لاقف بتاكلا ديمحلادبع

 رذتعاف ءرثن ال مظن كمالكف .عجسلاب ىرغُم كنأ الول .ديجم مالكلل كئاح كنإ : :هل لاقف
 ديمحل أ دبعو ظحاجلا تولسأ ةصاخن) ةلثامملاو جاوذنالا لضف فرعي هنإ الئاق هل

 هنمز باتك ىلع ةفينع هلي نوت .مالكلا دك هدلبب مدع هنأ ريغ (بتاكلا

 يف ةعوجسم ةليوط ةلاسر امهل أرقيو ,ةلثامملاو جاودزالا نم اهيبولتما امدختسم

 نإ نيلئاق اهنانسحتسيو .ةيبالزلاو صيبخلا لثم نم .اهنم ةفئاط اهيف فصي ,ءاولحلا

 ناركذيو .قايسلا ةحالمو ظفللا ةوالح عم .ءسفنلا نم اناكمو بلقلا نم اعضوم هعجسل

 نْمّطلا ىف امهدشأ ْنَم هالأسو ,هبدأ ىلع نعطي نم هسنج ءانبأ نم نأ امهغلب هنأ هل

 فرعن الو ,مساقلا وبأو نكي قباو 506 مه ةثالث امهل رك ذيف ,كقحب فاحجإلاو

 هنأ نظلا ربكأف ركب وبأ اماو داو ريغ ةتمزأ ةيتكلا يبى كت ذا دمحم نأ ةيبضختت

 هناسل ىلع ىرجي اًناطيش نأب همهتي هنأ ةلاسرلا علطم ىف ركذ ىذلا مزح نبركبوبأ امإ

 ' انب رم ىذلا طايمكشإب فورعملا مساق نب دمحم ركن وبأ امإو ءسناإلا ةردق نع جرخيام
 نبأ ركذف مساقلاوبأ امأو .هيقباس نم ناسحلا هرثن رقف ةقرسب همهتا هنأ هتايح ىف

 ؛ديمحلا دبيعو ظحاجلا ابحاص فتهيو .ىليلفإلا مساقلاوبأ هنأ ةليلق روطس دعب ديهش
 ”ٌمراو ةعبَر (هرعش ىف بيشلا ٍّبد) طمششأ ينج امهل ضهنيو ءرمُم نب ةقانلا فنأ هعباتب

 "فقل اال انوازو .هف رطل اًرساك هتيشم ىف (جراعتي ) علاظتي (هسفنب خماش ربكتم) فنألا ٠
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 عم ناكو .هيلإ بالطلا فلتخيو بدألا ملع ٌئرقي ,ةبطرق ىف رّدصت دق ىليلفإلا تاكو

 ىف ىفكتسملا هبتكتساو .دقنلاو ةغالبلاو رعشلا ناعم يف ملكتي وععلاو ةغللاب هملع

 نبا ةقانلا فنأ هان مهتيو .ةغالبلاو نايبلا 0008 قم ةمالك ملخلا ةاقغا مث هتفالخ

 ءهيوتسرد نبأ حرشو هيوبيس باتك ىلع طنا هيلا يلطرو فغالبا ٍصقنب ديهش

 هنإ الئاق هب أزهيف «نايبلا وبأ هنإ ةقانلا فنأ ناسلب ىليلفإلا لوقيو هنم ديهش نبا رخسيف

 تفتليو .اعئار افصو ايلعثو اثوغَرب هل فصيف ءالاثم ةقانلا فنأ هيلإ بلطيو .هنسحي ال

 ركذيو ءهفصوب بجعيو ةيراج فصي نأ هيلإ بلطيف بقحلا ةدبز نامزلا عيدب عبات هيلإ

 نبا ةضراعتف :ةديغملا فا دل فجل ن1 لوقو احلل عيدبلا فصو بقحلا ةدبز هل

 جرفنتف ٠ هلحر نفوألا :عيرسف ءاظيغ بقحلا 0 ا ع

 ضعب دشني نأ هيلإ بلطيف «ىليلفإلا عبات ةقانلا فنأ ظيغ ٌدتشيو .اهيف بيغي ةوه نع

 ولعتو ءاناسحتساو اباجعإ نجلا نايتف خيضتو هل نديم هنود اراعتتا :دقتو دراما

 عبتتي امل ديهش نبا ىبأيف .امهنيب حلصي نأ نجلا نم ىتف لواحيو .ةبآكلا ةقانلا فنأ

 لعجيو هذيمالت نيب اهب فتهيف ءهرثن وأ هرعش ىف هب رمت دق ةلزل هسورد ىف ىليلفإلا

 ىف مهمالحأ لزت دق خويشلا نإ ٌينجلا ىتفلا هل لوقيف .هرخافم نم ةرخفم اهيلع هفوقو

 دبعو ظحاجلا ابحاص تيلي اموا .ةرملا دعب ةرملا اهنإ لب :ديهش نبا كوت سلا

 اباجعإ ءىلتمم لكلاو :عمجلا وو راو نع انا فن ايتقل ادهشي نا .نتاكلا ديمحلا

 1 .عباوزلاو عباوتلا باب ىف مالكلا ديهش نباب كلذ دعب دتما هنإ ماسب نبا لوقيو .ه

 .ةياهنلا لبق عطقو ,ةياغلا نود فقو كلذلو .باهساإلاو بانطإلا (تاسا] بائطأ هيف

 عباوزلاو عباوتلا دروي نأ ىنمتن انك لب فقي ال نأو ماسب نبا عطقي ال نأ ىنمتت د انكو

 ىف قسنلا ةعيدب ةفرط ىهو ءوسلةلالا رثنلا فرط نم ةعئار ةفرط اهنأل ءاهريفاذحب

 ] :اونع ءاج ام الإ عجسلا هما الو عجس نود ةرابعلا ىف قنورلاو ةغايصلا

  ءارغشلاو ناتكلا عباوتل هئاقلب صاخلا بابلا اذه ىإ ةلاسرلا ىف ديهش نبا كانطاَو

 ظ ىنعملل ذخألا مهنم نسحأ ْنَم نمو ىناعملا نم ءارعشلا هترواعت أم هعبات ردهز عم هيفاركاذت اباب

 نب كتاف ىمسي 0 هل لثمتيو ءاهولوادت نمو ىناعملا ضعبل ضرعيو .هيف رصق و

 كتاف ةلاسن هل ةيلزغ ةينيس نم تايبأ ضعب هناسل ىلع ىرجيو هعم رواحتيو بعقصلا

  حيصيف هراعشأ ضعب كلذ نم هدشنيو «ىبنتملا بيطلا انآ ين يسن دعا :كيداع لف

 ,وه مخض ىنج هبرقب ناكو .اناسحتساو اباجعإ نجلا حايص نم ةركنم ةحيص كتاف.

 هراعشأ ضعب ديهش نبا هننتت اف «ىبنتملل داري اعشاب ةادحتب :لخا .نوجلا نب نوعرف. ظ



0 

 هني ياو هدأ دحر هدو ,ةمعو هاو هبل راها نع لاس ها لا
 اهنأكو .مالكلا ىف هتقارعب هل دهشو ءادبأ هل ضرعيال نأ مسقأ ذئنيح مهتم هلئاق هل ركدي
 .هرصب نع باغو لءاضتف هئابأ رعشو هرعشب ارجح ةمقلا

 نبا هيف ىرن دهشمب لق وأ ةلاسرلا لوصف نم ريخأ لصفب كلذ ماسب يبا عبتيو
 ىلع نافرشي امه اذإو .بادآلا لهأ ةيدنأ ناضرعتسي نجلا ضرأب ريهز هعبات عم ديهش
 راجل نيرعش ىف همكحت ن ناتألا . :ديهش نبال تضرعتو مهلاغب ضعبو نجلا رم نم ناتأ
 اهّلُج اهيلع ءابهَش لعب هيلإ تمدقتو .اههيف نجلا نم عباوتلا تفلتخا مهقاشع نم لغتو
 فنأ ناك لاقو. لغبلا عش لضقف ني رعشلا هتدشنأو .اهعقربو (ال نئاصلا اهؤاطغ)
 ,ةمالع كب تناك ول :اهل لاقف ؟ ىنفرعت امأ :ةلغبلا هل تلاقو ,مكحلاب ىنم ردجأ ةقانلا
 ركذ ىف اذخاو..اليروط ايكابتف .اهّدخ ىلع لاخلاو ىسيع ىبأ ةلغب ىه اذإف ءاهماثل تطامأف
 ,نايتفلا خاش :لاقف ؟دهعلا ىلع نولازيال مهأ ؟اهدعب ةبحألا لعف ام : : هتلأسو اههانا
 ,دهَعلا نع اولاحو .ةرازولا ىلإ ىهتناو ,ةرامإلا غلب نم كناوخإ نمو ,نالخلا تركنتو
 نبأ لاسيو. ةماعلا تاكح لكم قف ءالهش ءافم رفا مهبرقب تناكو دولا مايأ ل

 ,فيفخ مأ ىنكتو ةلقاعلا ىمست مكتخيشم نم خيش ةعبات اهنإ هل لوقيف ؛ ءاينع نيك دهن
 هدم جرخت ة ةرمو ءاملا ىف سمغنت ةرمو ٠ ءريطت ةرمو حبست ةرمف ءاهيلع اينثم اهعم روأحتيو
 عم هتلبقتساو (اهيحانجب ) اهيفادجمب تفرفرو اهردص تضّرعو اهقنع تماقأو تنكس مث

 ةمااه .لاقف 4 قيط ذاع هتل اس رك وبكر بصك (اهترخؤم ىلع ةمئاق) ةيئاج هبحاص
 ليطيو .اهنسحيال هنأب همهتت نأ ديرت بيرغلاو وحنلا ديرأ امنإ هل تلاقف ءرثنلا وأ رعشلا

 :ىعيبطلا لقعلا تمدع ذإ ةبرجتلا لقع ىلإ ةجاح ىف اهنأو قمحلاب اهل افصاو اهعم راوحلا
 ظحب هنم ترفظ اذإ اهل لوقيف .لقعلا هبيجتو ؟ لقعلا مأ بدألا : لضفأ اننا اطامنيو
 اهيدحت ةداهشب ليلفإلا ةفص ذخأت كلذب ةّروإلا نأكو .بدألا ىف ذئنيح ىرظانف
 ةملك مهفن كلذبو .اهب رهتشي قيلفإلا ناك نيذللا بيرغلاو وحنلا ناسحإب ديهش نبال

 ديهش نبا هب ىذلا وه هنأب اهيف ليلفإلا ركذ راركتو ديهش نبال ةلاسرلا نع ماسب نبا
 هم نورت ضعي 3 دي ةمسو اه. لغ ورلا لجأ حم اهاشنأ اماكر هيضرفلا ةلطجو «لطرع

 ىلع هرثنو هرعش عئاور ةلاسرلا نم لوألا بابلا ىف ضرعي هلعج امم ,تارثعو تالز
 هرعشب نورهبي مه اذإو ءمهباحصأ دئاصق ىلإ ةنراقم نيهبانلا باتكلاو ءارعشلا عباوت
 نم ايناج ضرعي ذخأ مث .هل ليلفإلا دقن طقسي نأ كلذب الواحم .هنوزيجيو امئاد هرئنو
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 ليلفإلا ذبي هنأ ىلع نهربيل هقوذتو رعشلا دقن ىلع هتردق نمو ءارعشلا نيب ىناعملا لوادت

 ناكو ءامولوادتيو ءارعشلا اهيف كرتشي ىتلا ىناعملا ىلع فوقولاو هقوذتو رعشلا داقتنا ىف

 ىف هل لكشتو ءايوس ارشب هل لثمتي ةلاسرلا نم لوألا رطشلا ىف رعاشلاو بتاكلا 5

 نجلا صصق نم هلك كلذ ىف ادمتسم ريطلاو تاناويحلا ضعب ةروص ىلع ىناثلا رطشلا

 .برعلا دنع

 ءالعلا ىبأل نارفغلا ةلاسر ىلإ ديهش نبال ةلاسرلا هذه ' ""نيدعابلا نم ريثك ئرقز

 ديت كنا ا لإ بهد نم مهنمو ,ديهش نباب ءالعلا ىبأ رثأت ىلإ بهذ نم مهنمو ,ىرعملا

 ءارو اميف ناتلحر ناتلاسرلا اقحو ,باوصلا هيناجي نييأرلا الكو ,ءالعلا ىبأب رثأت ىذلا وه

 ةديقع ىلع رودت ءالعلا ىبَأ ةلحرف :انهيع وفود ىف نانيابتت كلذ دعب ابنكل ,عقاولا

 باذعو ةنجلا ميعنو طارصلاو رشحلا لاوهأ نم هب لصتي امو داعملا ةديقع ىه ةيمالسإ
 راشبو سيلبإ ةيؤرو سودرفلا ىف نييوغللاو ءارعشلا نم مه رفع نم ضعب ءاقلو رانلا

 تا كراك دع ديهش نبال عباوزلاو عباوتلا ا ا .ميحجلا ىف ةقدانزلا نم هبارضأو

 نيطايش روصت نم ىثولا قهاجلا مهرضع ىف :برغلا ةنسلأ لع عاش ام ىلع رودتف

 نأو ءاقتلا ىأ نايقتلي ال امهنأ نيتلحرلا حوضوم نم حضاوو .مهراعشأ مهنومهلي ءأرعشلل

 ىف ميدق نم انركذو .ىرخألا ىف امهادحإل رثأ نيبت ثحاب لواحي نأ أطخلا لك أطخلا نم

 نبا ىلإ نينو أ ئدلا نأ «(ةفاقملاو انباتك ىف مت «ىبرعلا رثنلا ىف هبهاذمو نفلا» انباتك

 ةيسيلبإلا هتماقم ىف هأرق امو نامزلا عيدب وه امنإ اهنايدوو نجلا ضرأ ىف هتلحرب ديهش

 هل سيلبإ داشنإو امهرواحتو نجلا نايدو نم داو ىف سيلبإل ماشه نب ىسيع ءاقل نع

 .ريرجل ةديصق سيلبإ هدشنأف ءهرعش نم هدشني نأ هيلع ضرع مث .ةيلهاج اراعشأ

 دم دعا افك 4 هل لاق نأ نيبلبإ ثبلي لو هريرخ ةديصق هلاحتنا نم ىسيع بجعو

 انأكو .هنع باغو ,ةديصقلا هذه ريرج ىلع تيلمأ انأو ءانم نيعم هعمو الإ ءارعشلا

 عيدبو ديهش نبا نيب ةلصلا دكا عباوزلاو عباوتلا ةلاسر سفن ىفو . ضرألا هتعلتبا

 بتاكلا ديمحلا ديعو ظحاجلا ىعبات ىلع ضرعي ديهش نيا ىرن ذإ .هتاماقم ىف نامزلا
 .ةيريضملا هتماقم ىف نامزلا عيدب ةاكاحم اهب دارأ ءاولحلا نم ناولأ ىف ةليوط ةلاسر

 حراقيو .بقحلا ةدبز ىمسملا نامزلا عيدب عبات ىقل هنا ركذي نا ديهش نبا ثبلي امو

 زب نك :لكش. وفلل 0 اا
 سل دن ألا بدألاو هيك (ةرهاقلا عبط) فيض
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 هيض أ ديهش نبأ هلأسيو ,.هفصوب بقحلا ةديز بجعيو ءاهفصيو ةيراج فصو هيلع
 .هرهبب ءاملل عئار فصوب ديهش نبا هضراعيو ءزجعم فصو هنإ هل لوقيو .ءاملل هفصو
 ديهش نبأ تقلا ىتلا ىه نامزلا عيدبل ةيسيلبإلا ةماقملا نأب عطقي ام هلك كلذ ىفو

 برغملاو ىديمحلل ةوذجلا ىباتك ىف ددرتيو .هيلإ اهب تحوأو عباوزلاو عباوتلا ةلاسر
 مجرت هنأ هنع امهلوقن نم ودبيو راطع توناح هامس ديهش نبال باتك مس | ديعس نبال

 مهرابخأ ضعب اهيف ركذ ةريصق تامجرت هرصع لبقو هرصع ىف سلدنألا ءابدأل هيف
 ظ .ةيدقن تارظن ضعب عم مهراعشأ نم هف رطتسا امو

 رغصألا كا نبا لئاسر

 ىلو ىذلا ربكألا درب نب دمحأ صفح ىبأ ديفح دمحأ صفح وبأ وه رغصألا درب نبا
 ناميلسل بتك مث .رصانلاو رفظملا هينبال هدعب بتكو ,رماع ىبأ نب روصنملل ءاشناإلا ناويد
 هنايبي ديشيو ,ةريخذلا ىف ماسب نبا هل مجرتيو .نييدومحلا ءارمأللو ىومألا وعلا
 كلذ رلطو «انايحعناو اغاذنأ ضع ل نفسو. ءانأيب مصلا عمسأ» هنإ الئاق هتغالبو
 ةموعن ذنم ةباجنلا هيف مسوت دمحأ هدلوب دمحم هنبأ كور نمو .هلئاسر نم ةعيدب ةفئاطب
 درب نبا ديفحلا لوقي كلذ ىفو .هرعشو هرقن بدألا ىف هجيرختو هتيب رعب ىنعف ,هرافظأ
 ناكو» :« بهذلا كبسو بدألا رس» هامس هل باتك نع ماسب نبا ىور اك ,رغصألا
 عفرو ٠ .اهمانس دعتقا دق ةعانصلا هذه هتسرامم لوطب - هقلا همحر - درب نب دمحأ ىدج
 ىسبقأ ناك دق هنأ الخ همايأ رخآ اه ىتجلاعم لوأ تقفاو ىفإو ءاهمامإ حبصأو ٠ .اهمالعأ
 (امالعأ) ىَّوَص ىل برضو .اهيلإ هلئالد نم بكارم ىل أطوو .اهيف هاياصو. نم حيباصم
 ديهش ىنب ىلإ نومتني درب ىنب نإ ماسب نبا لوقيو .«اعفن اهب هللا دافأ اهوحن هتاياده نم
 .ديهش نباو رغصألا درب نبا نيب ةقيثو ةلص نم دقعني ناك ام مهفن كلذب انلعلو .ءالولاب
 .اراح ءاكب - انفلسأ امك - هاكب ىفوت نيحو .ديهش نبا رابخأ نم بناوج ىف كلذ حضتيو
 هب هدج ةيانع نع فلاسلا ربخلا الإ رغصألا درب نبا ةأشن نع رابخأ انيديأ نيب سيلو
 نبا 2١6 ةنس ىف ىومألا رهظتسملا ذختا نيح هنأ ركذي ماسب نبا ىرنو .هل هتياعرو

 "رمال ,.الالا١ ,”همل/١ ىف هنع ةقرفتم اًرابخأو ةوذجلا رغصألا درب نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 راهزألا رئاس ىلع درولا ليضفت ىف هتلاسر عجارو 805 مقر ةيغبلاو 55 :حمطملاو ٠١7 :ىديمحلل
 .819/7؟ عجارو ١١7/1 ىف ةريخذلاو ٠١7/7 ءابدألا مجعمو 81/١ برغملاو

 مالو
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 :دج وهوا ردصألا درب قنا نه له ءاسب نبا مقوي لوددوي نبا اذلا هتك انقر كيف

 نبا دعب ىفكتسملا ةفيلخلل بتك ىيلفإلا مساقلا ابأ نإ لوقي لثملابو .ربكألا درب نبا
 درب

 بتك هناكو ءرغصألا هنأ نظلا ربكأو .ربكألا وأ رغصألا وه ركذي الو ةنسلا سفن ىف

 دقو .هافعأ نأ ثبلي ملو هدعب ىفكتسملل ةرتف بتك من : اهالوت ىتلا رهشألا ىف رهظتسملل

 هنأ ودبيو 214 ةئس اماع نيئامن نع ةطسقرسب فوت ىتح ايح ربكألا درب نبا لظ
 لحر

 هداصقل هتيهو اهريمأ ىبيجتلا رذنم مرك نم عمس امل لابشلا ىف ةدلبلا كلت ىلإ
 الاومأ

 نأ قدتفو هدج ىف هباصم دعب هتركاب مايألا فورص نإ رغصألا درب نبا لوقيو .ةميظع

 ةقلغم تلظ ةبطرق نيواود باوبأ نأ ودبي اك ةليلق ريغ ةرتف هل مستبت ال تلظ ايندلا

 بيس لعلو 611 ةنس ذنم اهنوئش ىف فرصتملا اهمكاح حبصأ نيح روهج دهع ىف هنود

 لظ هنأ دكؤملا نمو .ىفكتسملاو رهظتسملا :نييومألا نيتفيلخلا نيواود ىف هلمع كلذ

 ىباقصلا دهاجم ىلإ اهنم لحر هنأ نوخرؤملا لوقيو 857 ةنس ديهش نبا ةافو ىتح ةبطرقب

 فيسلاب ةصاخلا ةيبدألا هلئاسر ىلوأ هيلإ هجوي هارنسو (ه 455- ١5؟) ةيناد ريمأ

 قب نعت: نأ كلذ ىلع لدي دقو .اهيلإ سم ةبطرق هل ملقلاو

 دقن وأ و روهج دنع هل عفشي ىك ةديصق هيلإ هجوي 217 ةنس روهج هنجس نيح نوديز

 هتلاسر انب ترمو 210 ةنس هابأ ديلولا وبأ فلخ نيح ةبطرقب ناك امبرو .ديلولا ىبأ هنبا

 لضفي هنأو درولاب هيلإ زمري ناك هلعلو ,راهزألا رئاس ىلع درولا ليصفتب هيلإ ةعيدبلا

 ماقملا رثؤي ةازت اننا نيخ :ةبطرقب لظي نأ نونظملا ناكو .فئاوطلا ءارمأ عيمج
 دنع ةيرملاب

 هيلإو .هل اريزو هذختاف .هلضف هل فرع ىذلا (ه #28 - وف ١ حدامص نب نعم اهريمأ

 ردصب درب نبأ ةمح رت ماسب نبا حتتفاو «بهذلا كبسو بدألا رس» :هباتك درب نبا مدق

 ىلع ارماغ ءانث قئاوداع ره اك هروب هدج ةياعرب هيف هون دقو باتكلا اذه
 نب نعم

 قَمَضَو .ةعيف رلا ةبترملا فرش نم هيلع غبسأ امو ءبادألا نونفو مولعلل هتياعرو حداص

 ىلع ةيوتحملا راعشألا نم تايبأب هباوبا دو ةيناوخالاو ةيناطلسلا ةلئاسر باتكلا

 لظ ىف هتايح نم ريخألا رطشلا ىضق هنأ دكؤملا نمو .لاثمألا ىرحم ةيراجلا مكحلا
 اذه

 :ةناسراو ةعيرألا دفن ارارم ةيرملا ىف هأآر هنإ ةوذجلا ىف ىديمحلا لوقيو:..ءويمألا

 ' مل ردقلا نأ نأ هن غد عغ7) ) حداص نب نعم نب مصتعملا رصع قحل له ىردن الو

 ديشيو ,ةريصق ةرتف ىلإ هلهمأ امنإف هلهمأ ناك اذإ ىتح وأ ,هرصع قىتح هلهمب
 ماسب نبا هب

 : الئاق

 ثفن .رئاسلا اهلثمو ءرئادلا ةغالبلا كلف هتقو ىف رغصألا درب نب صفح وبأ ناكر»
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 كلذ عبتأو .« هركن عرابو ,همظن عصانب (اهجاجوعا) اغفر نم ماقأو ,هرحسب أاهيف

 وغيره. 
 بيسنلا ىف هراعشأ نم ةفئاطو ةيصخشلاو ةيناويدلا هلئاسرو هتاديمحت نم لوصفب
. 

 ملقلاو فيسلا + ةيبدآلا هلئاسر نم اثالث 0” لك بيدأ قحلاو
 ةلزنتسملا (اه ليثم ال ىتلا) مقعلا هعئادب نم اهنإ هلوقب ا مدقو .ءاشلا 57 ,ةلخنلاو
 ردقلا هلجعأ اعر نكلو .اهنم اضغ اهنع فاجتي مل ماسب نبا نإ لوقيو (رداونلا) مصعلل
 .لامجإ ىف اهب ملن نأ ىرحو .نمزلا اهب هل حمسي مل وأ

 ملقلاو فيسلا ةلاسر (1)
 فيسلا نيب ارظانم ةيناد ريمأ دهاجم شيجلا ىبأ قفوملا ىلإ ةلاسرلا هذهب درب نبا بتك

 اقَّسُن نينصغ وأ ةبلح ىف اقبس نيداوج لثم اههف اًعم |مهيلع ءانثلاب |مهترظانم امدقتم ملقلاو
 لايذأ اررج اههنأ ريغ ,قسن ىلع اراص نيمهَسو ,قفأ ىف ارانأ نيمججن لثم امه لب «ةبرت ىف
 لادجلا اههنيب دتماو هبحاص ىلع زوفلا هل نأ اهنم دحاو لك ىعداو ءارخافت ءاليخلا
 :لاقف ملقلا أدبو .لاصخلا ىف نالجاستيو لاقملا ىف نايرابتي اماقف ,ماصخلاو

 لضفلا تدحأ دقن .مَسق ْنَم ّرعو مسْقُم نم لجف «نورطشُي امو ملقلاو نم
 نمو ,ةعيرشلا ركذ ىلإ ةعيبطلا ركذ نم انّذع : :فيسلا لاقف .ةتمزأي رخفلا ٌتلَقَو ,هتمرب
 نإ .ٌيسْحُي ام ٍءىرما لك ةميق | را ا هل ,ةلملا فصو ىلإ ةلصخلا فصو
 حصفأ :كيلسل ىداسو تأب ادْضَع نإو 55 (ىفيس لئامح) ىداجن لمح اقتاع
 لطابلاو (ءىضم) 5 قحلا :ملقلا 0 .سبَع دق لجألاو مستبأو ,سرخ دق لطبلاو
 انأ لهو .هعورف نم (دوجلا) ىدنلا ىِنَتْجأو ةعورض نم ىنغلا أ (حيرعأ] جلجل
 ىلإ كلم لك عينت ,لمألا كردي (هطرش) 1 داووجو ,لودلا هيلع رودت 5 الإ
 ىتخ (قوتلا دالوأ) لاصفلا تنتسا ! هللاي :فيسلا لاقف هبساكم ىلإ هتليسوو .هبلاطم
 اضافتناو .ةريصق عابب ادادتما لواحت دق 1" هوعارلا تحب ٍفلَص رووا ل يع رقلا
 نإ ؛ كنطو ةعقب لكو .كنمث سلفلاو (برعلا ىف ليخد) بريح يس ما
 . ىلع : ىلاغتلاو ءبسنلا ىلع ىنثراوتتلو ,ىكلم ىف دساحتتلو ل ىلإ ردابتل كولملا
 لئامحب ىنفحلتو .'' 'نايقعلا ىنلعتتو .ناجرملا (ىنجوتتف) ىنللكتف .بسحلا

 .رطملا نم اذإ لاصفلا نأ ىلإ ريشي وهو .ودعلا :انه نانتسالاو - لمحت ام ةرثك عم ٌعوُنَم اهنأ ىأ رطملا ةلق :فلصلاو 22 لهأب هل سيل ام لعفي نمل برضي لثم (1]
 .هدمغ وسكت :انه هلعنت .بهذلا :نايقعلا (') .عرقلاب ةباصملا اهتاوخأ اهتكاح َتَدَع
 .ةياحسلا :ةدعارلاو .ليخبلل برضي لثم (؟)



 ا

 محا ,للزو ( (كلبإ) | كَماوس هيف تيعرأ لطخ نم هقلب ذيعتسأ : :ملقلا لاقف .لئامخك

 ىف ايضو ,كعابط مني صقنل قاما نرتب و .ىنادجو نكمتب كءاردزا نإ ,كمالك هب

 ىف اهنمكم رانلاو ءرهاوجلا سفنأ وهو ( (بارتلا) رفعلا ىف هندعم بهذلا نإو الأ ,كعاب

 اهلقأو ءانادجو شياعملا رثكأ - ةايحلا وهو - ءاملا نإو ءرصانعلا ىدحإ ىهو ءرجحلا

 هي :فيسلا .لاقف .ةسسخلا :ةنكمألا ىف الإ ةسيفنلا قالعألا ىقلت املقو ءانامكا

 ومدو .ميقس مسجو ءميئل هجو ْنْرُم اهيلب ال دْعَر ةلَجلجو ( (قيقد) نحط اهعبتي ال ىحر

 تيضتنا ولا ىنإ ءكموص نم 8 كمون نه يف (محف) ماخس نهنأك ماجي

 ايحلاب نس ةيدحس نونجلا فا. "ايبعت تقوم مل ةفساك سمشلاو ( (تللعا

 كل اك ةروع اك (هردص ىلعأ) لبا ل ىف فلا ما رشا ١ ٌعَرْكأ .اهيعار ( (تيغلاب)

 .«لجخلا ْغبِص 0

 ملسلا ىلإ ارداب (اليلك ١ اماهك امهدحأ نئني 0 ءامهرظانت لاطو ءامهضراعت رثك املو

 ىف هللا انعمج دقو ان اد قرفتنو و انؤاوهأ تيب نأ ع 8 نإ نيلئاق عال نادقعي

 مئارلا 8 لاعلا 2 2 ديلا نوكيا : لقا 1 د 00 ءرملا نيب

 كلت ىف رغصألا درب نبا هب زاتما ام حضاوو .ةعيدب ةيرعش ةعطق ىف هلجسو .ىداغلاو

 نيمصخلا ىناسل ىف نيهاربلاو ةلدألا غوص ىلع ةردق نم ملقلاو فيسلا نيب ةرظانملا

 .هسفانم ججحل هضقن عم اهب ىلدي اججح امهنم لكل فلؤي لاز ام ذإ ,نيرظانتملا
 اهنم هانلقن امب نيفتكم اهانأزتجا دقف ءاهريفاذحب ةرظانملا كلت لقنن ال نأ ىعيبطو

 ةكايح هكوحو مالكلا غوص ىفو نيهاربلاو راكفألا ديلوت ىف درب نبا ةردق ىلع ةلالدلل

 ةيقيسوم تامءالم اهنيب مئالي فيكو هظافلا ىفطصي فيك فرعي ناك ذإ ,ةبوذعلاب جومت

 .ةعيدب

 ةلخنلا ةلاسر (ب)

 ,ةلخن بطّرل هنامتك ىلع طرافلا ماعلا ىف هبتاع نأ قبس قيدصل باتع ةلاسر يه

 ءاليلق اهانج نم هلأس هنإ لوقيو ,بئاجعلا ةديرفو بئارغلا ىدحإ سلدنألاب دعت ىهو

 ءاش نإ لبقملا ماعلا ىف هنكلو ,مكيلع هتكسمأل فلكلا تيا نبأ حل كقطع ظ

 ليه نيخادجوملا ف رابغلا 0 ىلإ ريشي ا
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 هل ةقئاق در نبا ئقميو وكل بيساو خدو قكل ايفل اداتعو مكتلغ نوكي هقا
 َتلهف تنأ امأ ءانرطاوخ ةظفَح اهب انلكوو ءانبولق تاواديوس ىف ةدعلا كلت انمسر» ]

 اهتنيز ُتَنْيّراو اهفرْحُر ةلخنلا تذخأ اذإ ىتح .ىلبلا دي ىلإ اهتملسأو .بارتلا اهيلع
 . مان نيح ىلع اهتينج ٠ .اهّجضن سمشلا ٍتمكحأو اهِغْبِص رمقلا عبشأو ٠ .اهتياغ تغلبو
 عئالط انيأر املو ..هتسيرفب نسال :ةيانإ اهني تلاز هناجلاو, .هراجلا :تلفغو .رامسلا
 يدرك انهناوح تره ,قابطألا ىلع ليخنلا ريكاوب نم نجلا ,قاوسألا ىف بطّرلا
 اعمط عرسن انلعجو .'''كتمرح ىلإ ٌتاودلا انضكرف .ةبيخلا رذح انءاشحأ لقلقو .ةدعلا
 «كئاقل ىف

 نع مهلأسف ءفيرظ ىتف مهيقل هلم ىلإ اولصو نيح مهنأ هبحاصل دّرب نبا ركذيو

 .هيدل ةلخن ىنُج ىف انل مهسي نأ ماع ذنم اندعو انقيدصو كراج نإ : :هل اولاقف ءمهدصقم

 ئرامق توآ الو ءاهلثم نع اهرمتب ىبرعلا جيلخلا ىلع ةروهشملا رجه ةبرت ققشتت مل
 اهيلع اونوكيو مهقدَص دق نأ اوملعيو اهنم اولكأيل اهوءاجف ءاهريظن ىلإ ةرصبلا (مامح)
 هر نبا لوقيو .نيدهاشلا نم

 - ىف ةلخنلا هذه َتبْنَم ىتلا ةلحملا ىف ُنكاس انأ ةبيخلا ىف ىناوخإلاي ىتفلا لاق»
 ا ا ا وم ]

 ندا ضأنإ ام اهفَحَس ىلع ىهو م ِتْأَ اذان وتعمل ىلإ قف
 مول 3 سال ناسف ىو حا ول ع ل ل 0

 :«ايلاخ "اغير ىكبأ

 امم ائيش هلأسيو .دهعلل ةنايخلا هذه ام :الئاق هبحاص ىلإ ثيدحلاب درب نبا هجتيو
 .ارمأ هل اوصعي ال نأو ارحبو ارب هءادعأ هنع اوبصاني نأ هل ادعاو هدايعأل اهنم هرخدا
 ضعبو هتالاح تر حلبلاو هتان عفو لخنلا ىف و برعلا مالك نم ائيش هل فصيو

 لوقت نم ثا ام .ةيلع روت .هدوج ميِقَع دلويو د ولا دانا ا يدي
 اهريخب ٌدبتسي نأ هقح نم سيل» : لوقيو+# ةلخنلا كل ةمخلا كحال“ هِيَ لوسرلا

 ةالحب نم انام نأ هلأسنو هللا رفغتسن » :هلوقب ةلاسرلا متخو ٠ ,مهنع اهفو رعم كسميو

 ريوصتلا ىلع ةردق نمو ةهاكف نم اهيف امب ةفيرط ةلاسر ىهو .«الاجعإ كلطمبو الاون

 .ريبعتلا ىف ةسالس نمو

 .قح وأ ةبحص نم هكاهتنا لحي ال ام :ةمرحلا )١(
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 ص مع

 ُشَّرَتفُي ام ىلع ءاَشلا (دولج) ١ بيهأ ليضفت ىف ةعيدبلا» : ةلاسرلا هذه درب نيا نس

 سولجلا ىف ءاشلا ( (دولج) ا مادختسا ىلع همال نم ىلع دري اهيف وهو «ءاطولا نم

بح اعملو لطلا ٍعطِق نم اههفارو روق دل نط كود نيم ما
 ىف وهو ءاياقحلا وذ

 يي تاب يووم راسا مع راحل نأ هللا وعدي اهتحتاف

 مولل الإ كلذ رثؤت مل تلقو فارشلا نف : ءايشألا صاختراب - هللا كرعأ - يقنع

 مالكلل , حسفأسو . .ىصيخ ا نا نك وحلا نيش تلاع انيوؤةقفاللا ةمهلاو ,ةقيلخلا

 ير ىناعملا (رمخ) فالس ن نم كيطاعأو ءاناجرم ظافلألا نم كيلع رثنأو ءاناديم

 تدع تأ جا هنو 506-5 هيقو تبع هلام لج ٠ انا فايل ضور نم كّمشأو

 ءرحلاو دربلا ىف اهنم ىتحوا رمو فاشلا ( (دولج) ها ءاتشلاو فيصلا ىف ىراثيإ نم

 ىف أفدأو ةعانقلا نع 9 عمال يلع لدأ اهلثم طاسب .ىأو .رهظلاو نطبلا عب

 رادقمل قفوأو ةلقنلل ككفأو لمحلا نف فاو لا : قيلاو ١ ةدزابلا ةادقلا) ١

 ةيطملا فلكت نع ىنغأو ,رهدلا ثدح ىلع ار ةملا نوط ردحاو ةحاعلا

 مامأ هاج (نمثلا) موسلا ىف كلزاني طاّيَخ ىلإ كجوحت الو .عبقرتلا تاقوأ ةاعارمو

 حجبتم وهو هب هيلع راركتلا لذو .هيلإ فالتخالا قرعب (حشري هلعجي) كنيبَج ُحِتنيو ,موقلا

 ردغلا ةمشن .هنايبص ةثداحم ةباطتساب كماقم ءوس نع لغتشمو .هناكد ىف (نكمتم)

 اهاوس نعو .,ةيفتكم اهسفنأب ( (بهألا) هذهو4كلاح همنا كوس ناك ف ىدبتو ,ءكسفنب

 هزار :ناع تودش اهروهلل ايمن نأ نحول فا ةياقوو ةءورملا ةنايص عم .ةينغتسم

 :«ةنؤدل ىف تفص اهنوطيل اهتفرص وأ

 .هباوث ميركل ابلطو هبر ىلإ رقت ةيحضألا ىف اهيركشي اهبلطي نم نأ درب نبأ ركديو

 لعج نأ اهلضف نم نأ ركذيو ,ةفلكلاو ةنوئملا ةلق عم اه ةليضف اهنمت صخر نإ لوقيو

 :ايظعت احد هليانك ق ءاسو «ميهاربإ هليلخ نبا ا ءادف اشبك اهسنج نم هللا

 اهنأل نوملعملا اهمدختسا دقو .ةدابعلل نيعطقنملاو د كاسنلا ىز فوصلا نإ هبحاصل لوقيو

 ليفتتس ال نأ هبئاعل حصنلاب ةليوطلا ةلاسرلا هذه متخيو .قفوالاو نضتيرالاو قفرألا

 .معانلا ءىطولا :ريثولا شارفلا : ةراثولاو .فوصلا نم دولجلا هذه ةورف ىلإ ريشي )١(



 عا

 ةباهملا ىوذ ءاملعلا نم ةلجلا خويشلا الإ اهشرقفي ال ذإ ؛ .اهب اطبتغم اهشرتفي نم مدلاب

 :لوقي ء.راقولاو

 ل ,هناوخإ َسْنأ ,ةرعشلا ضي :ةماسولا عئار اًخيش الإ اهل اش رتفم دجت ال»

 هدصقت .نئازخلا خويشلا تازاجإ نم ًالمو لئاسملا ظفح دق ,"''هناوطسأ (مزالم)
 ,فافّزلا ماي هروضح ىف سفانتيو .ناريجلاو تاراجلا هيذدفتو .نايتفلاو تايتفلا
 رامث ىلع كولملا هتنمتئا دق ..املعم وأ ,فاحصلا تاّبيطو سلاجملا رودصب صتخيو
 طوطخلا ىف هيلإ 00 ,نوقارولا هدنع دعقي ءاهداكأ مطقو اهروهظ دامعو اهبولق
 ةرايزلا ىلاوو ."'هتاسنلق لاطأ تاعمجلاو ةسمخألا مايأ تناك اذإف .نوخسانلا
 .فراعملاو ناوخإلا روزي ,هديمحتو هليلهتو هسيدقتو هحيبستب 0 را "'هتاسنمب
 كوخأو ءضرألا كيلع تقاض سنجلا اذه تضراع نإف .هيلع لبقم .هيلإ 9 لكلاو
 .«كحصن نم كبحمو .ءكقدص نم

 ىف هبئاع ىلع ذخأي ثيحب نيهاربلاو ةلدألا عنص ىلع درب نبا هون ورش كاسبر
 ىلإ سايقلاب ةعانقلاو عضاوتلا ىتليضف ىلع لدت ىهف ,كلاسملا لك هايشلا دولج مادختسا
 ءاتشلا ىف اهتورف ءفد اهزيمي امتو .ةنادزملا ةنيمثلا اياشحلاو ةرخافلا ديجاجسلاو طسبلا
 ىه مث .عضوم ىلإ عضوم نم لاقتنالاو لمحلا ىف اهتفخو سملا ىف اهتنويلو ,سراقلا
 درب نبا ضرعي مث .عيقرت ىلإ جاتحت ال ايك نيطبت ىلإ طسبلاو اياشحلا لثم جاتحت ال
 هل الجخم نيطبتلاو عيقرتلا 55 ف ةدافسشلاو ا :ةيفحلا:بحاض مواسي وهو .طايخلا ةروص
 نيطبت نم هنم داري امل هزاجنإ ءىجري طايخلا لازيامو .رجألا ىلع ناقفتيو ,سانلا مامأ
 لذ نم اقرع حش رب هنيبجو ٠ هيلع ددرتي ةداحسلاو ا ةيشحلا بحاص لظيو ,عيق رتوأ
 لوغشم .همامأ هتفقو ءوس عم هنع فرصنم - هيلع هحاحلإ عم - طايخلاو .هيلع راركتلا
 ةعور ىلع لدت ةعيدب ةروص ىهو دل فتم كلذ قدح اناكون ةلاعوا هنايبص ةثداحمب

 ءافصو ظفللا ىف ءاقن نم همعي امل هرثن ىف درطي لامج وهو ,ةغايصلا لامج عم درب نبا لايخ
 .هبودعو

 شهب ىعارلا عم نوكت ةظيلغ اصع :ةأسنملا (5) ىقلي دجسملا ىف ادومع مزالي ملاع هنأ ديري )١(
 .همنغ ىلع أهم .هترهشل بالطلا هلوح قلحتيو هذنع هت رضاح

 .اسماه :امنيهم (غ) .ةوسنلق عمج :تاسنلق (؟)
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 ةيدجلاو ةيلزهلا :نوديز نبا اتلاسر

 نيب هر رع دقو ؛ىبطرقلا ,ىموزخملا نوديز نب هللا دبع نب دمحأ وه نوديز نبا

 هلدابت اهطوأ ,هتايح ىف ارثأ نيريبك نيثداح نإ كانه انلقو ,عبارلا لصفلا ىف لزغلا ءارعش
 مث ةرثف اهنيب بحلا اذه لاصتاو ىفكتسملا ةفيلخلا تنب ةدالو ةرعاشلا عم بحلا هبابش ىف

 هدقن ببسب لب ليقو ءاهبراوج ىدحإ هتلزاغم نم هتظحال ام ببسب دبألا ىلإ هل اهرجه

 .اليوط اهلصوو اهبح ىكبي نودب ديز نبا لظو .اعيمج نيببسلل نوكي دقو ءاهرعش ضعبل

 سودبع نبا وه اهادتنم ىلإ ةبطرق بابش نم هريغ عم فلتخي ن ناك نسحب هنا تنلكو

 ى نيناتادلا ناك ضال قاتلا بكل تدانحلاو .ةيلزملا نوديز نبا ةلاسر عوضوم وهو

 هلعج امم نوجسلا بهايغ ىف هب جزلاو هيلع ةبطرق ريمأ روهج مزحلا ىبأ طخس وه .هتايح

 هفاطعتسا ىفو .ديلولا ىبأ هنبا ةعافشب هتيرح هيلإ درو هنع افع نأ ىلإ ارارم هفطعتسي
 .ةيدجلاو ةيلزلا :اعيمج نيتلاسرلا نع ثدحتن نأ انب ٌىرحو .ةيدجلا هتلاسر بتك

 ةيلزطلا '"ةلاسرلا (

 اهبح ىف هسفانم سودبع نبا ىلإ ةدالو ناسل ىلع ةلاسرلا هذه نوديز نبا بتك

 5 حوضوب رعشي ىتح اهيف ئىئراقلا ىضمي امو ,ةعذال تايرخس هنم ارخاس هب |(كهتم

 هل رصاعم بتاك نم اهيف رخس ىتلا ظحاجلل ريودتلاو عيبرتلا ةلاسر اهيف ىحوتسا

 ىف لظو ءرودم عبرم هنأب هفصوف ,هبلثو همذ نم رثكي ناك باهولا دبع نب دمحأ ىمسي

 ىرغا ار وضو لاما نم ةرظاش وص هيلع علخي ريبكلا عطقلا نم ةحفص نيسمخ وحن

 ايميك مولعلا ىفو ةيدقلا ممألاو برعلا خيرات ىف ةلئسأ لكش ذختت .ةفرعملا نم ةرخاس

 نم نيريثك ءاسأ نع هلاؤس عم قطنملاو ةفسلفلا ىفو دامجلاو ناويحلا ىفو ءايميك ريغو

 هيراجي نأ ىأر نوديز نبا نأكو .ةفلتخملا تافاقثلا نيدايم ىف برع ريغو ابرع لاجرلا
 خيراتلا نم مهب لصتي امو لاجرلا ءاسأ نم رثكي هتلكاش ىلع ىضم ذإ .هتلاسر ىف

 ىف ال ةصاخلا اهتاس هتلاسرل نوكي نأ ىف ةحضاولا هتلواح عم .ثادحألاو رابخألاو

 رثنو لاثمألا برض نم اهيف رثكأ اب اضيأ لب ءبسحف اهب لاجرلا ءامسأل هضرع ةقيرط

 هدير ل قوش قنا: دابا كوفر نقولا يأ انباتك ىف اهيلع انقيلقو :ةلاسزلا هذه ظنا 3

 ةلاسر حرش نويعلا حرس :باتك ىف اهل ةتابن نبا



00 

 نبأ هيف دنع ان ني عقلا ل[ ةنيد ةجاحس و ةلاسرلا لعام ناطتنألا تلجو تايبآلا
 ىف ةتابن نبا كلذل درجتو .ةروثنملا راعشألاو لاثمألا نمو مهرابخأو مالعألا نم نوديز
 :ةلكاشلا هذه ىلع اهلهتسي وهو ءأط هح رش

 ةياعلا ؛هطَلَع شحافلا ؛هطقس نيا .هلهجب طّروملا ,هلقعب ٌباصملا اهيأ دعب امأ»
 0 ىلع تناينلا د طقاسلا 7 نسعح 3 ا 00 ليف ىف

 ىف و تونعا دكر 7 0 السم ,كلاثمأ ىديأ هيم (تلخ) ترفص 7

 ةيناسنإإلاو .هأنعم تا 1 ةءورملا نأ ةمعاو ,كنع ةياينلا 8 تر امو كل ةرافسلا

 .لامكلاب راسو .لامجلاب مر كنأ ةعطاق (هتدام) هالويخو همست تنأ سا

 ا كأر زيزعلا 7 نأو ,.هنم تضضخغف ادا سى 20 نا مالسلا هيلع

 ىعر ٌَرَصيقو (كتلظم) كتّيِشاَغ لمح ىرسكو ,َتْزنَك ام ضعب باصأ نوراق نأو .هنع

 .« كتعاط ف اراد لتق ردنكسإإلاو :كتيشانف

 نأ ايعدم ,نيديدع نييخيرات امالعأو الاجر سودبع نبا ىلع دروي نوديز نبا لظيو
 ميدقلا سرفلا كلم ريشدرأ لثم نم هيلإ ىفلزلا نيلواحم هتدارإ نع اوفرصت مهعيمج
 هيف ناروب هتنبا تسفان زيوربأ ةجوز نيريش نإ هل لوقيو .ىلهاجلا ىبرعلا كلملا ةيذجو
 داحب اغإ اتاحو دقت ةراث بلطا اغا ةأخأ اليلهمو .هتزعب هامح ىمح امن ابيلكو ,هنسح ىفو
 ناك انإ غيلبلا ابحت فندق 3 اذهاغا: لساكلا ءادعلا ةكلسلا قيدتلسلا وهلا ومأب
 رفظ امنإ ىومألا دئاقلا بلهملاو .هظحب قارعلا ةيالو دلقت امنإ جاجحلا نأو .هنايبب ملكتي
 - مهددعيو - مه ملاع وأ نانويلل فوسليف كانه سيلو .هتوقب ةقرازألا جراوخلاب

 ةردقلا هحنم الإ روهشم فوسليف الو ركفم برعلل سيل لثملابو .هركف نع ردص الإ
 نب لهسو همالقأ ىراب بتاكلا ديمحلا دبع نإ ؟هيلإ سايقلاب مهؤاغلب امو .هعادتبا ىلع
 لب .كلام مامإلا لاثمأ نم رابكلا ءاهقفلا لثملابو لدعم لافحاخل اوسنالك ودم وره
 ىف رظانو ةيمكلاو ةيفيكلا نيبو ءايشألا ةيهام ٌدَحو نيناوقلا عضوو نيهاربلا ماقأ ىذلا وه
 سودبع نبأ نم نوديز نبا غلب اذإ ىتح . .ضرملاو ةحصلا نيب قرفو: نط ضرعلاو رهوجلا

 لك عمج امنأكو ,ةميمذلا ذقن ا نغم هن اخيه طاري مهن كيج ذخا دب رس ني فازآ ام لك

 رهاظ .عمسلاو ةباجإلا ءّىِيس قمحلا طرفم نعرأ سيسخ وهف .بلاثملا ىلاوتتو .ةبلثم
 ىعلاب روهشملا لقابو ,ةقدنز هنيدو ,ةهفهف هنايبو ةمتق همالك .سافنألا نتنم ءساوسولا



 عال

 ةنجلاو رفظ هنم ةبيخلاو . ءمدن هب طابتغالاو .مدع هدوجوو .هيلإ سايقلاب خيل ميركل

 اهلعجيو .نابراقتي الو ناعمتجي ال برغلاو قرشلا نإ ؟ ةدالو نم وه نيأو ءرقس هعم

 ىف ادراك اهئاسل ىلع هل لوقيو .هفتح بلطي اأك ىتح ريصملا ءوسب هدعوتتو هددهت

 .ذاذفألا بابشلا باو نم 0 ل نوملتخ نم 1نإبوا هيب ةديدش ةيرخس

 تنك امو .اهييدتب لكأت الو عوجت ةرلاو ةقدلا الو ةدملاو راعلا لَو .رانلا»

 تسلب نم هل رع اجلا هللقلوت .ًءام دجي مل نم مميت امنإف .دامّرلا ىلإ كسملا ىطختأل
 يساوحلا ره يحل :رصملاةاكيرو ا اي ا هيا

 ورمع وأو الإ تنأ لهو ؟ مهنم عقت نيأو ؟ مهو 0 َبيط ضايرلاو ٠ ٍممه ولع

 (كتامكأ):كناذرأ كرطع امنإ تنك نإو .مهنم مظَعلا ىف مف (ءوتلا | هلع ولاكو ٠ ؛مهيف

 كليا تضاف او .كتيحل لوضف تفذحو ,كتيشم ىف تلتخاو قلو رش ترو رح
 و

 ,مهيف ناتيكالا ًءاجر :كرازإ 1 فن اكش أو ,كرادع طخ تمفرو :كيحاح تططمو

 م اج م

 .«ضرغلا تاظفأو ءازجع تننظف ءمهنم دادتعالا ىف اعمطو

 ةريحلا كلم دنه نب ورمع نأ ولف : ةرم ةيرخس ىف سودبع نبال ةلئاق ةدالو ىضقو

 يقدح  ىودللا خيط قلاب ةييانسللا كرايدحأ ةعوز ملاظ تنب ةيرام هتلحو هندي ةاظعا
 ثراحلا هلمحو .ةماصمصلا هفيس ميدقلا سرافلا بركي دعم نب ورمع للتو ,ةبعكلا ىلإ

 هلصأ هلك كلذ ىفخأ الو هيف تكش ام ةماعنلا هسرف ىلع ةيلهاجلا ىف لئاو ديس دابع نب

 اهيلع نرتقي لهو هليك ليك يوسو رسنلا ادراك «ناتكسم ناتلخاالإ هيف ال عع لهو فنشتو
 هتبقر ىف هّدغ تنرققاف ِةِلكك لوسرلا هيلع اعد ىذلا ليفطلا نب رماع ىلع نرققا امالإ هب

 رمألا ردقي نأ هب ردجأ ناك هنإ ةرخاس هب ةئزاه هل لوقتو مل ول كوم ل ةليل نيدو

 ىلا شقارب ؛ ةبلكلا لثم هلثم نوكي ال يتح ,هعيطتست ال ام هسفن فلكي الف اقيقد اريدقت

 ملل ل لالا اهب بزنلا برو ييتادق ميينو رياك ارفعي ملق مرق ايناس انف
 دق » :اهناسل ىلع الئاق ةلاسرلا ول نبا متخيو .«شقارب اهلهأ ىلع َتْلَد» ٍاولاقف

 ىلع تعجرو «ةمادنلاب توداي نإو ا تيتا ول هتعسماو ا عا نإ ترذعأ

 :تدشتا نإو .كنم ةيفاعلاب كل ةيفاعلا كيف كك تنك :ةمالملا» :كسنفت

 01( ل 5 و
 احرج لا د ل هردحم نم كس ةيلاال

 ل 4 و

 .راشبل تيبلا )١(
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 اهوا ١ كييعاينلا ترص اذان ايمو( وسر ا در اهون كثحتسيو اعفد (فيرلا)
 لابو قوذتل ,ءكادي تمدق اع كيلع (اهنيتاسب ودهعتم) اهريطاون طلستو .كب ظ , (اهوحالف)

 .«كردق نازيم ىرتو ,كرمأ

 دقو .ءسودبع نبا نم ةيرخسلاب ةورذلا ةلاسرلا هذه ىف نوديز نبا غلب بير نودبو

 مولعلاو ناطلسلاو ةوقلا ىف ايلعلا تاومسلا ىلإ هعفريف هب ولعي ةرأت 7 هدي ىف حبصأ

 كردلاو ضيضحلا ىلإ قلاح نم ىوهيف هب طقسي ةراتو ةغالبلاو نايبلاو ةفسلفلاو
 .هب لصتي ام لكو هتئيهو هركفو هبدأو هملعو هلقع ىردزي كلذ لك ىف وهو .لفسألا

 مالعأو ىمالسإلاو ميدقلا خيراتلا مالعأ هب ةيرخسلا ىف قارغإلل نوديز نبأ قوسيو
 ىف رثكتساو .هب اوزاتما ام لك مهيف ثفن ىذلا وه هنأكو .ىبرعلا نايبلاو مولعلاو ةفسلفلا
 اضيأ فرطي لب .طقف كلذب اهيف فرطي ال وهو .راعشألا رثن نمو لاثمألا نم ةلاسرلا
 .مكهتلا مومسب ىألملا ةعجوملا ةحراجلا ظافلألاب

 ةيدجلا ”"ةلاسرلا :(كز

 هب ىقلأ نيح ةبطرق ريمأ اًروهج مزحلا ابأ اهب فطعتسي ةلاسرلا هذه نوديز نبا بتك
 و - ليقو .هيلاوم ضعبل اًراقع هبهن نم ليق امل .هنابضق ءاروو نجسلا بهايغ ىف
 هيف جبدي لظو ,ةلشاف ةرماؤم ىف هدض هكارتشا نم روهج دنع هيلع سد امل لب - حصألا
 ةعئارلا ةلاسرلا هذه هل جيدف .حفصي الو هنع وفعي ال وهو ,ءاعفشلا هيلإ لسريو دئاصقلا
 :هلوقب احلا الهتسم

 .هنم ىدادتماو .هب ىدادتعاو .هيلع ىدامتعاو ,هل ىدادو فدلا ىديسو ىالوم ايد

 .كماعنإ سابل - هللا د كّدعأ - ىنتبلس نإ .ةمعنلا هع ٠ تباث ءمْرَعْلا دَحَح ىضام هللا د كاقبأ
 نك ني صن وب كلف اسما (هراب) فو ع نإ ىنتامظأو كاس اقل لكم قمم تل طعو
 كل ىليمأت ىلإ ىمعألا رظن نأ دعب .كتيامح فرط ىنع تضضغو (كتياعر) كتطايح
 ءاملاب صغي دق ورغ الف .كيلإ ىدانتساب دامجلا ّسَحأو .كيلع ىئانث مصألا عمسو
 ىو دا ا ا نم رذدجلا ىتؤيو هب ئفشتسملا ءاودلا لتقُيو .هبراش
 يجو ' اع رس اها 1 انأ له : لوقأف .َضْخضَ ال رهذدلا بيرل ىنأ نيتماشلا
 هفقثم رانلا ىلع ها '"'ىرهمَسو :ةلقاص نطرالاب هقصلأ ىف رشمو هلّيلكإ هضع

 .«نوديز نبا ةلاسر حرش نوتملا مامت» :هباتك انياتك اهيلع انقيلعتو ةلاسرلا هذه ىف رظنا )١(

 .حمرلا :ىئرهمسلا .فيسلا :ىفرشملا )١( ىف اه ىدفصلا حرش عجارو .نوديز نبا نع
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 هبيس أطبا نأ - ىديس نم - ,ىتبي ري نلو ؛ّشقت ليلق نع ٍفْيَص ةباحس ةبكنلا هذهو

 الا او (اهؤلمأ) اهلقحلا اًيشَم بئاحسلا لقثاو .اهؤلمأ اضيف ءالدلا أطبأف ..(هؤاطع)

 .«اليلغ تاضآ أم ياوخلا دلارب دادس قداش اس (تيقلا)

 نظ املاطو هيلع هيلع ىتثأ املاطف .افطعتسم اروهج محرتسي - هتلاسر علطم ىف - نوديز نباو

 نق ع رسل نا لوا :ةيكنلل كلجعيو .ايلأ اباقع هب لزني وه اذإف ,همعن هيلع غبسيس هنأ

 ضرالا ىق:هلفاض زكر. تيس وأ هجاغ هحغ نوح وأ اهراس ااهانذأ نب هناك لاك منت

 ىلإ دوعيو ىلجنتس فيص ةباحس هتبكن نأب هسفن ىنيو .هعناص رانلا ىلع هاوس حمر وأ

 ءالدلا أطبأ نإف أطبأ هحيدمو هئانث لع روهج ءاطع ناك اذإو .ءافصلاو م ءامس

 انضرا تذاع اه .تيقلا عفنأو .اهؤلمأ ءامسلا ىف 1 : رسم: فاحسلا لقناون اهروغا[ انف

 اروهج ابطاخم هبنذ نم نوهيف رمتسيو «,ةئماظ اسفن فداص ام بارشلا ذلأو «ةبدح

 : هلوقب

 رق نا سا

 هئارو نم تأي مل ىذلا لهجلاو كوْفَع ُهْعَسي مل ىذلا بنذلا ده ام ىرعش تيل »

 كرا :حون ىل لاقو .تربكتساو تيبأف مدآل دوجسلاب تا لا نارا اب ياا

 ىلإ علْطَأ ىلع حرّضلا ءانبب تْريأو .(ءاملا نم ىنُمصْعي ,لبج ىلإ يوآس) :تلقف انعم

 نم تب رشو ءترَقَعف تيطاعتو ,تْبَسلا يف تيدتعاو هلدعلا ىلع تفكعو ( سوف فلا

 تلذخناو .ةفيحصلا ىف ام ىلع اشيرق 55 ,تولاط دونج هب 25 ىذلا رهنلا ءام

 ىلع كفإلا تئجو ظيَرَف ىنب ىف رصعلا ةالص نع تفلت ِدحَأ موي ,سانلا ثلثب

 00 تكراب ىذلا ' '!ميدألا ققدعو :ةياقا ةرامإ نم فن ةقيدملا ةشتاغ ةديسلا

 م ديمكلا تقجرو ."'طتضألاب تعفو هيلع

 مدآل دوجسلا ىبأو ربكتسا نيح سيلبإ ةريبك لثم ةريبك تفرتقا ىننأك لوقي وهو

 ىف هعم بكري ملف هيبأ رمأ ىصع نيح حون نبا هبكترا ام تبكترا وأ .هبرل هنايصع انلعم

 20 يلا مي ا ويسوسلا

 اودقعلا نينو. لخفلا اودبك قع ليكارع | ىنب ةريرج وأ ,ىسوم هلإ ىري هلعل احرص هل

 (مهينذب مهبر مهيلع مدمدق) حلاص 5 رقاع ةريرج وأ .هيف اوداصف َتْبّسلا موي ىف

 ةريرج وأ ,هوفلاخف رهن نم برشلا مهيلع مرح ىذلا تولاط دونج ةريرج وأ :مهكلهأو

 .ريبزلا نبال هبرح ىف جاجحلا ةبعكلا مجار (") .باطخلا نب رمع لتقم ىلإ ريشي ١١(

 .نافع نب ناثع :طمشألا (؟)
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 ةريرج وأ هباحصأو لوسرلا ةعطاقم نم اهوبتك ىتلا ةفيحصلا ىف اب شيرقل اودهعت نم
 نم ةريرج وأ ِدحَأ موي هللا لوسر نع نيقفانملا نم هعم نب لذخنا نيح لولس نب ب
 ىف اوكراش نم ةريرج وأ .دوهيلا نم لطب رت قرباو لورا عم رصعلا ةالص نع اوفلخت
 نم ةريرج وأ ,قيدصلا تنب ةشئاع ةديسلا لوسرلا جوز ىلع ناتهبلاو كفإلا ةثداح
 نب رمع لتاق ةريرج وأ ٠ ؛شيج سأر ىلع ليلجلا ىباحصلا ةماسأ ةيلوت نم اوفنأ
 مئاظع ىلإ .ةبعكلل جاجحلا مجر ةريرج وأ ءنافع نب نامثع ةلتق ةريرج وأ باطخلا
 0 .اروكذم ائيش اهبناجب هبنذ دعي ال اهركذ ىرخأ
 ا ا لا ا وو ام هنأ هللا دهّشيو ميمنب ءاشم ةياشو الإ
 مهتاياشوب هيلع هردص اورغوي دا اسم ل 6 ما دادع ىف حبصأو هل عيشت

 :لوقي .ةئيندلا مهمئامنو

 عطقتتو ,كب ضوصكلا لع ىلاادبج (ءارظنلا) ءافكألا ٌُحِناوَج مرضتت ال فيك»
 مسو ىناهزو .كتمدخ ّمُسَر ىنناز دقو فيكو ؟كيلع ةماركلا ىف ةسفانم ءارظنلا س افنأ
 ل دومحملا ٌماقملا تمقو (كْفَص) كطامس ىف ليمجلا البلا تيلباو .كتمعن
 هتلصف ادع الإ ًءازوجلا ٍتدلقتو .كلئاضفب نر َرط ادري الإ ٌحابصل | سيل لهو ..كطاسب
 فا هقعذأ ايده لإ كيلا توي فتاه هتألم ًءانث الإ عيب رلا ىلمتساو ,كرئثآمب
 لب افُع كتمسو الو ءالْطُع كتيلَح الو ءابيلس كسكأ ملو .رسب ةميلح موي ام .5 كدماحم
 ةلماعلا نم ّدَعَأ نأ كل شاح .تلقف ٍةعَس اذ لوقلا ناكمو .تينبف اصجو ارجأ تدجو

 وهو ىلعألا لثملا كلف ءقرتحت ىهو سانلل ءىيضت ةبوصنملا ةلابذلاك نوكأو .ةبصانلا
 :(نلوأ ,كيف ىبو كب

 مهسافنأ عطقتتو ادسح ءارظنلا حناوج مرطضت نأ ىعيبطلا نم هنإ روهجل لوقي وهو
 قنص: ىف ليجملا ءالبلا تيلبأو .كتمعنب تيهدزاو كتمدخب تندزا دقو كنم ىتلزنمل اظيغ
 ةئيضملا ىحئادم علِخ كيدي نيب "ثنا .::فكطاس لعب دومجملا ماقملا تمقو كترصنو
 كنساحم خوش امنإ عيب رلا رطع امنأكلو ,كرثامرردب ةموظنملا تاع دوقعو .,كلئاضفب
 هلك كلذ نا أ نع لا ام :لوقيو .كدماح ثيداحأ عيذي انإ كسملا ىدشو
 هالحف نادزم ريغ الْطُع الو هاسكف ايراع وأ ابيلس نكي مل اروهج نإ حيصيو ءروهشم
 لوقيو .هدئاصق داشو ىنبف اًصجو اًرُجآ دجو دقل لب .هادبأو همسوف ملعم ريغ الفغ الو
 دئموي هوجو# : ليزنتلا ةيآ ىلإ ةراشإ ةيصانلا ةلماعلا نم هدنع دعأ نأ روهجل شاح
 ةليتف وأ ةلابدلاك هدعي نأ روهجل شاح 5 © ةيماح اران ىلصت ةبصان ناك ةيماخ



 ال١

 .هسفن نوديز نبا ىلع رعتو .ةريخألا اهسافنأ ظفلتو قرتحت ىهو سانلل يع تالا

 َىفْجي ال هنإو بيدألل نطو ريخ بدألا نإ لوقيو ,ناوهلاو لذلا ىلع ريصي نل هنإ لوقيف

 ىطعأو ءهلحر لازنإ لبق كحوضو لبنم بذعأ درو هّجوت امنيأف هب لزني ناكم ىأ ىف

 ىلإ ةبطرق هنطو قرافيس هنأب حملي هنأكو .هلهأ ىلع ىبصلا مكح
 ردفيو هقح هل فرعي نم

 نطو ىأ هيلع رثؤي ال هنأو هنطول هتبح نلعيو .هباوص ىلإ دوعيف هسفن و .هبدأ

 وفعي ىتح هفاطعتسا ىف ذخأيو ,ريمأ ىأ روهج مزحلا ىبأ ىلع رثؤي ال اك
 حفصيو هنع

 :لوقي ء.هتلز نع

 (ريعبلا) بيحلاا نينح هنطو ىلإ نحي بيبللاو تولا ًاشنملاو ,بوبحم ّنطولا نإ»

 اهيف ادلب ىسني الو (هتاياد) هلبإَوق اهيف اضرأ وفجي ال ميركلاو (هكربم) هِنْطَع ىلإ

 نا ىداقتعاو ءكب رق نم ظحلا ىف ىتسفانمو ,كراوج دَقَعب ىتالاغم ىلإ اذه .هعضا رم

 عم رقلاو (ةقاف) ٌرَوَع كنم لدبلاو ىانغ كازو نم ىنغلاوب( ةءانالإ عبط ك ريغ ىف عمطلا

 كاوه ناك الهو .كنع ليمي ال ْنّمَع ليملاو ؟كالوتي نمم ةءاربلا هذه امو :(اةسخ را ءانل

 .«كل هاضر نمل كاضرو ,كيف هاوه نميف

 ؛هتيرح هيلإ دري ىك اروهج مزحلا ابأ فطعتسي ةلاسرلا ةيابن ىلإ نوديز نبا لظيو

 سار نرخ بند ٌبَه» :روهجل هلوقب اهمتخيو ,ةعيدب ,فاطعتسا ةديصق اهيلإ فيضيو

 ةلاسرلاو .«هتاقرط نم لضفلا ىلإ كلستو .هتاهج نم ناسحالا كل :ىتانيل ةنعنب ةمفن

 تاسابتقاب ظتكت امك .مالسإلا ىفو لسرلا دوهع ىف ةيخيراتلا ثادحألابو لاثمألاب ظتكت

 ءافضو سلا ةقاور روعشلا ةفاهر عمو ءاهنم ريثك لَح عم راعشألاو ميركلا نآرقلا نم

 ىف ام ةرثكلو .اعيدب اقيسنت اهنيب قيسنتلاو ظافلألا رايتخا ىفو هلك كلذ باختنا ىف قوذلا

 اهحرشو حرشلا ىلإ تجاتحا راعشألاو خيراتلا عئاقوو برعلا لاثمأ نم ةلاسرلا

 نوتملا ةملك نم حضاوو «نوديز نبا ةلاسر حرش نوتملا مات هحرش ىمسو .ءىدفصلا

 لاثمألا نم اهيف ام ةرثكل نوتملا هبشت ةلاسرلا نأ رعش هنأ هباتكل امسا اهراتخا ىلا

 نم ةعيدب ةيأ - ةفلاسلا اهتخأك - ىهو ,نايب لضفو ريسفت ىلإ جاتحي امم .لاثمألا ريغو

 ظ :سنلذنالا  ننلا .كابآ



 ام

 اهيلع دودرلاو ةيبوعشلا ىف ةيسرغ نبأ ةلاسر

 3 نيكل ىراصت' ءانرأ نم ناك ركب رح حب دا ماع وبا وه“ ةينيرغ قنا
 رزجلاو ةيناد كلم هالوم دهاحجي هبّدأو - ديعس نبا لوقي امك - اريغص ىبس ءاينابسإ ىلامش
 نايتف نم دهاج ناكو (ه 5#5- 200) سلدنألا ىقرش طسوتملا رحبلا ىف اهل ةلباقملا
 ءارمأ رصع لئاوأ ىف سلدنألا ىقرش مه ناد نيذلا ةبلاقصلا رماع ىبأ نب روصنملا
 ةسرغ نبا ةعارب .ىارتالو .ةءومألا ةلودلاب .تحاطأ + ىلا ”ةنقفلا  .ءانثا :هفئاوطلا
 ةيب وعشلا نع هلاقم ىف رهيستدلوج أطخأو .هنيواودب هقحلأ ةباتكلاو ةيب رعلا ىف ىسنكشبلا
 ةيرملا ريمأ ىبيجتلا حداص نبا مصتعملا ةمدخ ىف ناك هنأ نظف .ةينابسإلا
 ىبا ىلإ ال اهب بتك مجعلاب رخفيو برعلا اهيف مدي ةلاسو .ةلو> ء(اه888-5509)

 ىلإ امنإو ,نالكو ربو رهيستدلوج نظ اك حدامص نب مصتعملا رعاش دادحلا نب هللا دبع
 وهو زارخلا نبا مساب ماسي نبا هركذو ,ديعس نبا دنع ءاج اك زازا ني ةدمحا رع نا
 ليلس هناب هاجه ذإ هتمجرت ىف ديعس نبا هدشنأ ىذلا هل ةيسرغ نبا ءاجه ليلدب فيحصت
 كيب شمع هنا بيدالا هتلامرب هيظطاحتالا ماسب نبا لوقيو مرارا نرخ تناك ةرعا
 حدامص نبا حئادم ىلع هراصتقاو (ةيناد راف ىبلقصلا) دهاجم حدم هك رتل هل ابتاعم رازحلا

 نب عم وهو 171 هديت ني وتملا فها ان ىةيرعلل اوما ناك ىذلا (ىبرعلا) ىبيجتلا

 نبا نظ امك مصتعملا هنبا ال (ه 587 - 4”؟) ةيرملاب ةيحدامصلا ةلود سسؤم حدامص

 ,تاحفص عست وحن ةريخذلا ىف لغشت ةلاسرلاو .نيقرشتسملا نم هنظ نظ نمو ديعس
 :هلوق اهرقف نم فطتقنو

 كلا .ضزأ ه0 فوقرملا ٌىورملا ىورلا اذ كيلع مالس »

 "يدم لالا نيف طبشلا ىلإ ةاراجلا اهل لالاب هل ليلي يتلا نأ نلوم :نعنلا ديف

 رهيست دلوج لاقمل صخلم اهبو نوره مالسلا دبع ةريخذلا هتلاسرو ةيسرغ 0 ىف رظنا )١(
 ىذلا رازجلا نب دمحأ رفعج ىبأ ىف عجارو .روكذملا 1 نيف قبال :يرزقملاو اهدعب اهو ال 677
 ةرسأ نم هنأو ةلاسرلاب ةيسرغ نبا هيلإ بتك >< ىملسم دنع ةيبوعشلا» نع رهيست دلوجل اثحبو
 .من5- 08/7 برغملا ةرازجلا فرتحت تناك ةيقرشلا ةيناملألا ةيعمجلا ةلحي ىف سلدنألا
 ىهو اهناكس :ةناجب ةللح .ديصقلا :ىورلا اذ (1) خيراتو (جزبيل عبط) 370١-17١ ص 47 دلجملا
 :بيلقا + انه ..نكرأ ..ةيرملا :ناؤجب روتكدلل نيطبارملا ءارمأ رصع ىسلدنألا بدألا
 :ةباتلاو «لضالاو. .لمألا» لوألا .نآلا بدألا خيراتو اهدعب امو 17١ ص سابع ناسحإ
 تارا ١4١/0 (فراعملا راد عبط) ناللكوربل ىبرعلا
 ٌّفُك :هم (() ١ ذاتسألل تاطوطخملا رداون نم ةثلاثلا ةعومجملاو



 عا

 لح اننع :ترضو هلاح ةلام قطب تع ناب "متل بوكر ىلإ كس
 (ةبلاقصلا ء دهاجم دصقي) بيجنلا ليجلا اذهبو ا كي "لا

 مف: لي ءبرج 3 نيود 0 اول بههشلا تهصلا مهنأ يرد اذيو شوقا

 نع كن هنا رملاو ٌيذاملاب اولغش ,"'مههب الو ٍتاهُيَوش ةاعرا ل مهب .ةرساكألا ةرصايقلا

 مهيلع تبلغ ةروقص ,ةَرصاّيق 0 فعلا هيلع نع رعلا بلجيو «''ن ارعبلا ىعر

 ..ةي رفص ةموثرجو ةيمور ةرا هناض ذا طخ مهنكل .* ناهرحلا ةروتشس ورش
 .قتعلاب مكيلع اننم ءانتدفحو انؤاقتعو ءانتدّيَعو انؤاقرأ هنا .رَجاه ىنب رح اهنا اف
 اقم مكانعفَصف ,ةمعنلا متطمغف رارحألاب مكانقحلاو را (برك) قبر نم مكانجرخأو

 برحلا تماق اذإو املا فاد ىلإ مكأجلأو زاجحلا يكس ىلإ مكرطضا اعنَس كراش

 :هافشلا تاو :«نتيان لا 5 ,بيبانظلا تعرقو ,قاستا رف تذخأو .قاس ىلع

 دنا .سابلا رارمحا دنع ال مهتيفلأ نفت نادهلا قغفَو

 .بكاوملا تكا رك .تاتلاو لفاحملا م نادزت ,لسعلا نم مهدنع ىلحأ ,لسألاب

 تحبحبت ءمجألا ةمغارض .مجعلا نم مرا موجن ل ويف مناك ل لع ٠ هلو
 ده | وتطوصماف هنواشملاو قراشملا 0 ا*'ةايإلا ةبر .لامكلاو لامجلا ةراس مهنع

 ان نديرتفلا 0 تلا نع (ريرحلا) قربتسإلاب اونع هضراغلاو ةورذلا دجملا

 :) لسي (لظنحلا) ديبطلا ال (ىوشملا محللا) دينحلا مهماعط تاكفلا

 .ةالفلا :همهملا (0١1)

 لصأ ىلإ ريشي نميلاب ةريغص ةدلب :ةلابت (؟)
 لع تفل :ةينفبلا ةيييحتلا ةيسداصضلا ”ةزسألا

 .ةيلبلا قوف ةيلبلل برضب لثم :ةلايإ
 ةرمح ةيررشثملا هوجولا ووذ :بهشلا بهصلا (9)

 . وطي جب ةيلاقم نيغوت ةيلاقتمت نم يححلا هيو
 .منغلا راغص اهحتفبو .برح ناسرف ءابلا
 :نارعبلا .حامرلا :نارملا .فويسلا :ىذاملا ()

 عا
 :ناسرخلا .رمح :ةروقش رفض عمج :ةروقص (60)

 سرخلاب ةيومالا ةلودلا مايا نوبقلي اوناك .ةبلاقصلا
 ىأ ناصرخلاب حاصف مهنإ لوقيو .مهناسل ةمجعل
 .حامرلا

 لصأ ليعابسإ ىبنلا مأ :ميهاربإ ةجوز رجاه (7) '

 نينا ال ( نات

 ىلع اطل : اعفس .مدخو ديبع : ةدفحو ةدبع .برعلا

 تناك ةيلهاجلا ىف قوس :زاجملا تاذ .هوجولا

 .ةكم برقب
 كلذكو .تدتشا :قاس ىلع برحلا تماق (7

 .بيبانألا تعرشأو بيبانظلا تعرق برعلا لوق
 ىلع نوحي :ةرمذ .مزهنا + هافق ىو .نايجلا :نادهلا
 .حامرلا :لسألا .لاتقلا
 عمج : :لويق . ةفكشلا شويملا  لفاتملا (4)

 ىلع نوطقاستي :بهشلا :مجرلا .كلم :ليق
 ىهو دسألا ليغ ةمجأ عمج :مجألا .اهلثم ءادعألا
 ةزع ىف مهتدلو :مهنع تحبحبت .ةفتلملا ةرجشلا

 :انه ةايإلا .قحسإ مأ ميهاربإ ّىبنلا ةجوز ةراسو
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 ءا/

 ميظع مهلف .ناشلا اهيأ ٌفككف . .(لخنلا راغص) ل سارغالو (لخنلا در ٍلسم
 :انهونرنو انا وص كهل[ فمما ,ناشمل دي نم مكوصلخت ذإ ىلوطلا ديلا ٍناشلا
 ةيقطنملا مولعلاو ةيفسلفلا ءارآلا وود ''نلوطو انلضف هلمش دق ىرولا لكد .انلوطي نمو

 نقيس را اب ةفوتلاو قيظول ناو يطاق رألاب ةملغل اوي نتي ناكها: تسمو تسلا ةلغ
 ام نادبألاو نايدألا مولع ىف ةرهملاو .عئابطلاو عئارشلا مولعب ةضينلاو ,''!"اقيطوبلاو
 8 ىلع ال ةيندبلاو ةينيدلا مولعلا ىلع مهسفنأ اوسبح «,2قيقحتنو ,قيقدت نم تئش

 ''ميدألا ىّرفملا ميدقلاب ءنابرغلا نابَرعلا رشعم رخف الف ..(ةمخضلا) ةيندفلا ةقانلا
 ءاُمَع ةكربلاب ىذلا .(ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ديري) انمع نباب رخفلا نكل
 ةياوغلا نب م مكايإب ىلاعت هللا انلشتنا انإ هب ىذلا بسنلا ىميهاربإلا ,بسحلا ىليعامسإلا
 هارت < !.«هربت ىف ماغرلا ىفف 1 506 5 مكنم ناك نأ ورغ الو ,ةيامعلاو

 :ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلاب

 مشاه ونب ٍقَلَخلا ةوفصو ةوفص اَرَي دق امم هلل»

 مساقلا نإ روقلا دعب مهنيب نم ةوفصلا ةوفصو

 (عيفرلا) ) فينملا حأتو مدقت نم عيمج رئاكاو هرخفي نم رخافأ ّممألا ىبنلا اذهب
 هده هيلع لأ ةلاليلاو رمل دال _ىنتل اود ةلاسرلاب قلتم ,نيفلسلا في رشلا .نيف رطلا
 ,ماركلا هتباحص .هحامرو هفويس .هحانج ىلصاو ىلع ىلصأ كلذكو ,لمنلا دّدَمو ءلمرلا
 .«مالسلا لضفأ هللا نم مهيلع

 هضيرق فقي ىذلا رازجلا نب + نقطع نأ خف ةيرخسلاب هتلاسر حتتفي ةيسرغ نباو

 ةرمالا رع ةز اصتخم ىسادنالا فرخ ىف نفنلا ميلقإب ةيرملاو ةياجب ةلزن ىلع هرعشو

 بسنلاو فيرشلا لصألا ىذ ىبلقصلا دهاحجم نود اهالاو امو ةيرملا ار سنام

 .بارسب وأ لآب قلعت دق وهف ,برعلا ىلع مجهتلاو رازجلا نباب مكهتلا ىف ذخأيو :خيفرلا

 "نأ تفوز .نيتنح هتنحم تحبصأو .هلبلا هباصأ دقل هل ابتف هنا رسب م

 .رعشلا :اقيطوبلا .ىقطنملا سايفلا ناشلا .ةورذلا 75 دب ري . لهاكلا :براغلا )١(
 .هدلج قزمملا :ميدألا ىرفملا (*) ةغباس :ىلوطلا .دقاحلا ضغبملا : ءىفاشلا :ىلوألا

 :هريسو هربج .لالضلا :ةياعلاو ةياوغلا (() >> ةرتف نميلا مهمكح ىلإ ناشبحلاب :ريشيو .معنلا
 تاتف .ربتلا .بارتلا :ماغّرلا .هؤاهيو هنسح .لضفلا :لوطلا .انقوفي :انلوطي . مالسإلا لبق

 .بهذلا :ىقيرطموجلا .كلفلا ملع :ىقيمولرتسألا )١(
 :ضشطولولا ةضايرلا .«ىقطاعرألا ةسدتخا"
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 ني كين لخلاف 09 نق ناك هلا ودمرت ةلاتفلا هموقو دهاح ىلع رازجلا نبا ىرزي

 يدل مكي و .برج قون ىود برعب اوسيل مهن :| لوقيو .هوجولا رمح بهصلا هموفبو

 قسراغ الو مانغأ ةاعر ال ناسرف ,ةرساكأو ةرصايق كولم مهنإ لوقيو .ةبطاق مجعلا

 تناك ليعامسإ مأ رجاه نأ نم ليق ام يلغتسيو .حالسلا لمحو برحلل نوشيعي عورز

 .ةي رح لا ةمعنو قتعلا ةمعنب برعلا ىلع اونم مهنأ معزيف ءميها ربإ ا ةجوز ةراسل ةيراج

 نع ثيدحلا ىف ليطيو .ةكمب ليعاسإ اهنباو رجاه لوزن ىلإ ةراشإ زاجحلا مهونكسأو

 طارقألا تابرو ىهالملا نع فويسلاب مهطاغشناو برحلا ىف مهتلوطبو مجعلا ةيسو رف

 لظنحلا ال ىوشملا محللا مهماعطو فوصلا ال قربتساإلا مهسابل نإ لوقيو .فونشلا وأ

 ا ناي رعلا لع رشق رعشلا تويبو مايخلا ال روصقلا مهانكسو ءبضلا الو

 ىنغتيو ةراس مجعلا مأب رخفي اى .ةيلهاجلا مايأ شبحلا دي نم نميلا اوصلخ مجعلا نم

 ةيسدنطلاو ةيكلفلاو ةيفسلفلا مولعلا باحصا مجعلا ناب رخفي اضياو .اهاكو اهلامجب

 نباو .ةمخضلا ةيندفلا قونلا باحصأ ال ءرعشلاو ةيقيسوملاو ةيقطنملاو ةيضايرلاو

 رصعلاب ثلاثلاو ىناثلا نرقلا ىف ةيبوعشلا باحصأ نم دمتسي كلذ لك ىف ةيسرغ
 ىسابعلا رصعلا باتك ىف اهتحضوأ امك - برعلا ىلع مهتعاطم مهأ تناكو ,ىسابعلا

 ةراضح الو كلم مهل نكي ملو «لبإو مانغأ ةأعر اودب ةيلهاجلا ىف اوناك مهنأ - لوألا

 مولع نم مه نيأو ؟ ةرصايقلاو ةرساكألا كلم نم اميدق مه نيأف مولع الو ةيندم الو

 «مالس الل صغب نع كلذ ىف نوردصي نويبوعشلا ناكو .نامورلاو نانويلاو سرفلا

 ةيب وعشو .فينحلا نيدلا ىف داحلالاو ةقدنزلاب مهنم ريثك دنع ةيبوعشلا تنرتقا كلذلو

  ةياهن ىف نلعي ميمذ ىب وعش هنأ عمو .ةقدنزب الو داحلإب نرتقت ال هتلاسر ىف ةيسرغ نبا

 ] .هتباحصلو ّةك لوسرلل هديجمت هتلاسر

 هاا ل ل ٍتردص لامعأ سل دنألا ل: اهدنا كنب سلو

 ركنأ نم ىلع ةبلاغملاو راهظتسالا» : ا اهلبق كلف باتك كانه اقحو .ةيسرغ نبال

 مو ,ةيدرف ةعزن تناك سلدنألا ىف ةيبوعشلا ةعزن نأ دكؤملا نمو .«ةبلاقصلا لضف

 ىلع موقت ةيعامتجا ةعزن ىلإ - قارعلاب ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف تلوحت |[ - لوحتت

 اهأفطأ دقل لب ,تأفطنا ىتح اهلعشت ةيسرغ نبا ةلاسر دكت مو .مالسإلاو برعلا ةاداعم
 نم هتباجصو لوم لان هتداج او تقلل نيدلا هك لقا د هلابو هنا نست وه

 .ءةيبوعشلا مدهت ةلوطم ثاحبأب ال نكل هيلع ادودر دجن كلذ عمو .راصنألاو نيرجاهملا

 ىبرعلا بدألا خيرات نع انثيدح ىف الصفم هانضرع امم ةبيتق نباو ظحاجلا دنع ىرن كك



 عا“
 ىفو .ةبورعلاو برعلل ةفحت ضقت همعا نضقتت لئاسوب افاد ناتلا .ىتمابعلا» رضعلاب
 هللا ّنم نب معنملا دبعل ةيناثو نيدودلا نبال ةلاسر اهنم لئاسر ثالث ماسب نبال ةريخذلا
 جبدت دودر تلظو .ماسب نبا هتيرحا عطري م نابع نبا ىمسي صخشل ةثلاثو .ىورقلا

 فذقو قرابلا فطخ» : مسأب لاصخولا ىبأ نبال در اهنم ,ءىرجطلا سداسلا نرقلا ىف

 در: طقس اك .نمزلا دب نم هرلا اذه: طقسو .«قسافلا ةيسرغ نبا نع ةزلا قا قزاملا
 درو.« نمزرفلا نيب معنلا نينه .ةرو..:ىتسوألا تم نب. كلما نبع. قاوم: نا .ةيقفلا

 سسؤم ىلع نب نمؤملا دبعل رصاعملا ةدعسم نب ىيحي ىبأ در انلصوو ءجرف نب قحلا دبع

 ىف هلجس ذإ 704 ةنس ىفوتملا ىولبلا فسوي جاجحلا ىبأ در كلذكو نيدحوملا ةلود
 درو لوألا ةثالثلا دوجرلا :دتع ةليلق :كقو..رعشلا نم. ةيف راكي وهو وداي نقلا: ةتعوسوم
 .هدعسم نب ىيحن ىبأ

 .ىسنلبلا نيدودلا نب دمحأ '''رفعج ىبأ ةلاسر ماسب نبا دنع ثالثلا لئاسرلا كواَو
 عم ةيسرغ نبإ بسب اهحتتفي وهو 21/7/ ةنس ةنوبشألاب هيلع اهالمأ هنإ ماسب نبا لوقيو

 برعلل ةبلثم لك ادار عاذقإلا دشأ اعذقم ءاجه مجعلا نم هموق ءاجه عمو ديدش ديدهت
 :اهيف هلوق نمو «ةبلثم ىلإ مجعلل ةدمحم لكو مط ةدمحم ىلإ ةيسرغ نبا ةلاسر ىف

 باهذل كربحي تربح ٠ ,كُمأ كتبلكت .قفانملا ٌلوذرملاو ءقراملا لوهجلا اهي ايا
 كباطخ .لطخ ىلع كباوج ةقيقح امو .كسأر ْقَّسمل كساطرق ىف '''َتقَشَمو كربخ

 07 ممألا ردا ,مشنلا .ئرابب مسقأو ,كباب ىلع كبلصو (كدلج) كباهإ نع كُيلس الإ
 كل رايداب قحلتو '"' كرانُرب مزتخت وأ .ارئاس الثمو ءارباغ رم كئدلخأل . .ممرلا تافر
 ..فيجلا هلك (رمحلا) بهصلا نيلذنالا كت َرتعو قيل درا كترشأ أ .كلآ َرقمو .كلآم
 اراع اهومتُب رس دقلف ,مكتلكت مكتدلو نيح اهتيلايف (ةراس) ةايإلا ذب ري كشف اهو
 مراوصلا 00 ,حافكلا نع "دج نيح ٠ ءادلخم (اراع) اًرانش اهب متبصعو ادعم
 ٌرغث تاذ ,'"'حاشولا ةلئاج .”'حاّدر ةانط 1ك ءاهتانت نم ءاهتادكل مج ,حامرلاو

 .مط ازييَت مهطاسوأ ةريخدلا هتلاسوو ةيدوذلا ىبا 0 01(

 .متلكنو متنبج :متمخ (:) برغملا ىف هتمجرت عجارو اهدعب امو 70/1

 .فدرلا ةمخض :حادر .ةمعان :ةلفط (0) .نوره ةعومجم ىف هتلاسرو 1

 .رصخلا ةقد نع ةيانك :حاشولا ةلئاج (1) .عطقو نعط :قشم .تنعط :تقشم (؟)

 ىف ىراصنلا هدشي ناك مازح :رانزلا (9)
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 .'"اركع ةَر ةزفح ليم . 6 ةرفَح |وسيل نأب كموق كفصوو . تل ةرغو .حاقًلاك

 ٍفوهك ةرفحو ,ناشحج ةرفخ مهنكل ,اهوزْفحَي نأ ركعلاو ءاهو رفحي نأ ركألا لجأ هللا

 لقا كا رغلاو مراوصلا عقل نمت اجلمو جنان رثلا ,لئابق نم امس اهردتلا "نايف
 تافص كلت تاهيهف .ْدجن .ٌدجم مهنأ كموق كفصو امأو .ناذرجلاو عيبا ريلاو ةاوردعلا

 0 لصفو ةمكحلاو ءباوصلا ىف باهسإلاو نايبلاو لمللا ىلوأ برعلا انموق
 :”ةداملا ' ةقعاضم .عهمتو اور نة نكفلا ضب تهت در او .ةينعلا صارع مهتيدنا
 ,"لايغألا د دوسأ .مهايانُم ليجعت .مهانم .''جيِشَولا مهناحيرو عورسلا مهسلاجم
 و

 .«لابشألا ةامح

 بيلغلا | يأ " 0 ةيسرغ نبا ىلع 0 0 ماسب نبا ٠ دنع ةينانلا ا

 ا قل سك تامل ارق نبا ةلاسر لع ىلع علطاو ءارعاش ابيدأ تاكو 0

 رثاملا: زكذي ايناضخا ةرمتملا ::ايناتفأ ةقروملا ؛ةعازبلا ةحوذو ةغالبلا ةقيدحو اهاتس'ةلاسو

 ىهو «ةيمجعألا ممألل هاعدا ايف ةيسرغ نبا ىلع درلاو ةيمالسإلا رخافملا رشنو ةيبرعلا

 :اهعلاطم ىف هل لوقيو .,ةفيحص نيرشعو سمح وحن ىلإ ريل قدفتلاب

 ا تناك اَمأ كنع ينربخَأ» ٠
 ؟ تادف ترج 00 نمو

 5 اذإ ىتح ل 0 امأ لا دعب كاتم 1 ؟ كجيردتو

 وا سماول .كدعاس ىوقو .كلهاك
 0 تاهو .

 "فلا رّشلا نع تنأ نبأ ِبْهَشلا بهما ُبحاص تنأ ,كّرخاسم كن كّرخافم

 98 "اجاب اهرودو 1 ع ءاحامرو انويع جغذلا ؛ "ل ضيبلا

 ىف رظناو 717١ :ةلصلا هيف عجارو 7-7876 رفع كنا 1

 تاطوطخملا' رداوت نم: ةثلاثلا ةعومجملا هتلاسو ] :لبإ هةنكف (؟)

 22 .نورهل نا عمج :ناريغ .شحج عمج :ناشحج (')

 نقم انه اديلل 6ك :نازخلا .حامرلا :نارملا .فويسلا :مراوصلا (4) .

 :ةيييرعلا ةقلسلا كل تحاتأ | ١( ظ :نارتفلا ناذرحلا .:بتارآلا :دالوأ

 ع ادق 00 ' .حامرلا :جيشولا )0(

 .ن.وق رشملا : جلبلا ١( .دسالا تيب :ليغ عمج :لايغالا (7)

 ةريخذلا هتلاسرو هللا نم نبا ةمجرت ىف رظنا (4)
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 رب .مكترساكأ او .بْرُجلا قئيألا كلتب .برحلا ٌران مكيلع (اودقوأ)
 راثآ اوحمو ,مهتلوص ران اوسخ او ''مهءامخأ ٍاوحابأو ,مهءامد اوكفسف .مكترصايق
 كحبيو .مكساجرأ نم ىصقألا دجسملاو مكساجنأ نم ةسدقملا ضرألا او رهطو .مهتلود
 برعلا تناك له ؟تيحتنا امم تبيحتسا امأ (ترخفا) ٌترئاك نمبو (تلضف) َترثآ م
 اهّريمو ,هيفص يمر خلا تقولا ىلإ هللا اهرخذ ةئيبخو ,رخف رْخذو رع تك الإ

 هتوطس ةديدن ةتوطخ ةحيسف ,هتأطو ةتباث توملا ىلإ مهدحأ ىشمي .هيِفَح اهنم زيميل
 .برهلا : مكراعش نينيلأ د .هئاتس نيعرادلا جهمب اريصب ,هلانب ةانقلا في رصتب اقبل
 ديلا نوخيدي اوراسو ءامجان الو .ءامجاع مجاعألا نم اوكرت امو ..برعلا هذه .برهلا
 مكقشرو رطل اذهب ف "'مهقراط مكقّرَط ىتح ءاحبَس رحبلا نوحبسُيو ءاحبذ
 اهوبلس ءاهيتيحان نم اهب اوطاحأو اهيتحاس مكضرأ اوكلمو .فدهلا اذه ىف مهقشار

 .«اهراطشأ نم اهوبلخو اهراطقأي

 ,مهتيسو رفو مهتعاجشبو ,مالسإلا لبق برعلا لودب رخفلا ىف هلا نم نبا ليطيو

 برعلا ملعب هونيو .مولعلا ىف ىتح اهل اضقان ةيسرغ نبا دنع مجعلا رخافم عبتتي لازيامو

 اهوسرب برعلا رخف هينيع مامأ هل عضيو .ىقسوملاو ءانغلا ىف مهتعاربو بطلاو كلفلا ىف
 درلاو .هيجنتو هيدهت ةبوت بوتي نأ هيلإ بلطيو ,ممألا تب هب ىذلا مدأ دلو ديس دمحم

 نبا ىلع هيف در سابع نبال "'باتك نم هسبتقا هنأ ركذي ماسب نبا هقاس ىذلا ثلاثلا
 جرخي الو عذقملا ءاجهلا ىلع رودي هثيدحو ءاذه سابع نبا ةيصخشب انفّرعي الو ,ةيسرغ
 ىف مجعلا هموق بيصي اضقن ةيسرغ نبا معازم ضقن نم نيتفلاسلا نيتلاسرلا ىف انيأر امع
 يملا

 ىيحي ىبأ '''ةلاسر ةيسرغ نبال ةيبوعشلا ةلاسر ىلع محفملا درلا ىف دودرلا هذه لثمو
 ميئل حاقو قبآ (هيف ريخ ال) ثيثغ ةيسرغ نباف ديدش ءاجهب اهلهتسي وهو ,ةدعسم نبا

 ا هميئاقأو 0 0 نإ لتي .هأفق 00 ,هافص ع دعبو دودج

 هتلاسرو ةدعسم نب ىيحي با ىف عجار 6 .ىمح عمج اهلا )01(

 تاطوطخملا رداون نم ةثلاثلا ةعومجملا حتاف دايز نب قراط نع ةفيطل ةيروت (؟)

 .نوره مالسلا دبعل .سلدنألا
 .727/79 ةريخذلا رظنا (9)
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 ةريوطتسا وا ريك نمدبلا ناش ام لك ةيسرفغ با: لع ضقيو:ةزاسل ةمأ رجاش نوكتوأ

 هب رختفا ام ىلع مكهتيو ,هيجاهأ نم طايسب هعم مجعلا ىوشيو هيوّشيو ,برعلاب لصتت
 ىه امنإ اهركذ ىتلا مولعلا ذإ ءاهتديس جدوهب ةيراجلا رخفك دنإ لوقيو .مجاعألا مولع نم

 مهحاون ىف اهب نوبدني ىتلا مهاقيسوم ىلع مكهتيو .نادلكلاو سرفلاو نانويلا مولع

 ةيسداقلا ىف مورلاو سرفلا ىلع برعلا راصتناب رخفيو .مهدايعأ ىف اهيلع نوفصقيو
 برعلا فغشب حدمتي امك «ناندلاو نايقلا نم برعلل مجعلا هبلجي اب حدمتيو .كومريلاو

 اوكلم ىتح مادقإلاو ةعاجشلا نم مهزيم ام عم قيقرلا لزغلا نم اهيف مهل امو ةأرملاب

 نأ مجعلاو ةنمرغ نيا نك ؛ ةالكيسس نبا لوقو رت ملا ناك اهنم مهطزانم كلتو ءضرألا

 ضرعلا موي ريفسو ةمألا هذه عيفشو رشبلا ديس اندشرمو انيداه هللا لوسر برعلا ىف

 .رمقلاو سمشلا نورظانيو ءرشبلا برعلا رخافي هبو ءضرألاو تاومسلا لهأ مامإو

 نب نمؤملا دبع هتفيلخو نيدحوملا ةيعاد ترموت نباب ةلاسرلا ماتخ ىف ةدعسم نبا ديشيو

 .سلدنألاو برغملا ىف مهتلود سسؤم ىلع

 نبال ةديحو ةلاسر الإ اهديؤت مل سلدنألا ىف ةيبوعشلا نأ - مدقت امه - حضاوو

 ملف ,ةبورعلل ىجل رحب ىف ىقلأ رجح اهنأك وأ ضراع ءىش اهنأكو .ىسنكشبلا ةيسرغ

 سداسلاو سماخلا نينرقلا لاوط اهيلع دودرلا ةرثك نم ناك ام ىوس اهءارو ارثأ كرقت

 نأو سلدنألا ىف ةبورعلا ةعزن قمعت ىلع - نيب ةلالد - لدت ةرثك ىهو .ةرجهلل
 بيدا وأ ىسلدنا ملاع نع انايحأ هؤرقن ام امأ ,ةوقب ائاد اهنو رعشتسي اوناك نييسلدنألا

 ءانباب ديشي هلعجت ةينطو ةعزنل كلذب ابلاغ فصوي ناك امنإف ايب وعش ناك هنأ نم كانه
  ةعزنلا كلت راعشتسا نع ةديعب سلدنألا تلظ دقو .برعلل ةيداعم ةيبوعش ةعزنل ال هنطو

 .مالسالل ةيداعملا داحلالاو ةقدنزلا ةعزن راعشتسا نع ةديعب تلظ اك

 ظعاومو ةيوبن لئاسر

 ةيوبن لئاسر (أ)
 ىف افشلا باتك ةلكاش ىلع للي لوسرلا بقانم ىف ةريثك تاباتك نييسلدنألل

 01414 ةنس ىفوتملا سلدنألاو برغملا ظفاح ضايع ىضاقلل ىفطصملا قوقحب فيرعتلا

 ةيوبن لئاسر نع ثدحتن نأ ديرن امنإ ةليلجلا تاباتكلا هذه لثم نع ثيدحلا ديرن انسلو

 ةفيرشلا ةضورلا ةيؤرب مهنويع لاحتكال راحلا مهقوش نويسلدنألا اهيف روص ةريثك
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 2 .ةمايقلا موي مهبر نارفغ ىلإ مهعيفش 3 أ مالسلا هيلع اهبحاص ىلإ نيعراض
 ةيوبنلا لئاسرلا رثاكتت فئاوطلا ءارمأ رصع رخاوأ ذنمو .هوجو دوستو هوجو ضيبت
 اوثبف راطخألا نم اهددهتي امو مهدلب ةنحم نورعشتسي سلدنألا ىف باتكلا دا ذإ

 لسوتبو فيرشلا هربق ةرايزل بهتلم دجوب ضيفت لئاسر ىف ٍكَي لوسرلا ىلإ مهاوكش
 ضعب مهلئاسر نونمضي - نمزلا مدقت عم - اوذخأو .ربكألا رشحلا موي هتعافشل عراض
 مهيلع رودت نأو مهئادعأ ىلع نوعلاو ثوغلا لوسرلا نم نيلمأ سلدنألا ىف ثادحألا
 ىفوتملا دجلا نب مساقلا ىبأل ةلاسر لئاسرلا كلت ىف أرقن ام فيرط نمو .رئاودلا
 هللا تيب نم ردص قيدص ناسل ىلع اهبتك ةيوبن ةلاسر هلو ,هتمجرت انب ترمو 0١0 ةنس

 ةضورلا ةرايزل ةدوعلا ىلإ اقوش هبلق ًالتما دقو ,مالسلا هيلع هلوسر ربق ةرايزو مارحلا
 (7؛ دجلا نبا لوقي اهيفو .هتعامجو هترمز دادع ىف رشحلاو .هتعافش ىف المؤم .ةفيرشلا

 نم هيلعو . .للملا عيمج خصاو .لبسلا جهانو لسرلا متاخ ىلع هللا تاولص»
 هلاصتاب ىضتقيو و كسملاب 3 .موجنلا ددع ىلع ىبري ام ميلستلا فئاطل
 كبيه تألم دقو ,ةميركلا كترايز نع هللا لوسر اي تردص املو .مويقلا ئحلا اضر

 رمعو و رهب ام كناهرب رون نم ىنيشغو ,ىردص ءاضفو .ىركف ًءاجرأ كتبحمو
 ىحناوج َعدوأ | ام ,كراوج فرش ىلإ نينحلاو ,كرازم دعبل فسألا نم ىنقحل ,ىبلق
 فيكو ءابايإو مّظعملا كاع ىلإ أًدوع ىلمأ رعشأو ءابارطضا ىحرا وج َعَسوَأو ,اباهتلا
 تيدتقا كبو ,كب رت سّدقم ىف ىّدَح رفعأو .كّبُح ىف كلاهتأو ,كبرق ىلإ ْنِجَأ ال
 كيلإو .ءىعافشتسا كبو .ىعاطقنا دكأتيو .ىعازن كوحن ك رحتي "ل فيكو ,تيدتهاف

 ىف ىنركذاو ,ىذايلو كب ىدايع - هللا وسر ار كرولا نس ولف هيعادلا موي نعزفم
 .«دومحملا كماقمو .دودمملا كلظو .دوروملا كنط وح دنع: :ةوهتشملا ميظعلا مويلا

 ةضورلا ةرايزب دعسيل ملسم لك بلق ىف مرطضملا قوشلا اذه روصت ةلاسرلاو
 نم هقوش مرطضي ىتح هنطوم ىلإ هرئاز دوعي نإ امو .رهابلا اهرونب لمتيو ةفيرشلا
 نم ىفطصملا هبيبحو نمحرلا ّيفص ةعافش ىف ظح هل نوكي نأ المآ ا
 دمحم نب هللادبع ىسويلطبلا ديسلا نبال نأ هتسرهف ىف لليبشإلا ريخ نبا ركذيو .هقلخ

 ىبأ نبال نأ ريخ نبا ركذ لثملابو لكي لوسرلا ربق ىلإ اهب بتك ةلاسر 01١ ةنس ىفوتملا
 . .لوسرلا ربق ىلإ السوتم اهب بتك ةلإسر - هتجرت ترمو - 04٠ ةنس ىفوتملا لاصخلا

 ةريخذلا ىف دجلا نبا ةمجرتب ةلاسرلا رظنا )١(
7/7 . 
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 ٠ تعضو ايلف .هئافش ىف المآ (نيدعقملا) ىنمزلا دج ناسلب اهبتك ,ةيرعش ةعوطقم أهعمو

 لئاسرلا هذه لظتو .نيمألا هلوسر ةكريبو هللا نذإب دعقملا ىئرب فيرشلا ربقلا دنع

 .ةيلاتلا ةيسلدنألا بقحلا لاوط ةيوبنلا ةضورلا ىلإ لسرتو سلدنألا نم بتكت ةيوبنلا .

 هرصاعي ناكو .ةمجرتب ليلق امنع هصخنسو نانجلا نبا لئاسرلا هذه باتك نم اناقليو

 ,ةيليبشإ ىحاون ضعبب ءاضقلا ىلوت ىذلا ىراصنألا دمحم نب ىلع ىنايجلا "”نسحلا وبأ
 لاغألا :لرتي .لظر ه6: تاذكة) ديقرلا :نيدسوملا ءارمأ رخآ ميعتساو

 ةفيرشلا ةضورلا نا اين نسنك ةعزاب ةلاسر هلو :ةرجهلل 577 ةنس ىفوت ىتح ةيناطلسلا

 :'''لوقي اهيفو

 ادجسم ضرألا هل 50 ىدلا «نيملاعلا بر لوسرو :نيلسرعلا .كيس ديس ىلازإ

 ٌّقشنا ىذلا راتخملا ىفطصملا . ان مدأ بلص نم القتنم - لزي ملو - ناكو ءاروهطو

 ةنهكلا هفّرعو .هتامّسق نم ىهلإلا رونلا حالو .رمخألاو دوسألا هل نادو ءرمقلا هل

 نا م ةعلللاو  .ةييقنلا . ,نوميملا " ميلكلا ى قر كا هنوكا ٍلبق رابخألار

 ُعقنأ 0 ىداصل ىه ىتلا ذأ هادم ىف لوغنلاو .ةنيركلإ كدماشمي لولحلا نع

 ,ءادعسلا ٍكترايز لهأ ٌطبغأ لب ىجانأو . "”ءادعصلا سفنتأ انأو .هتيتك ا ةمزو

 ربعأ ملو ةايح ذلأ فيكو اقفل نفجلا ىف د تاربعللو ءرادحناو 0 تارفللو

 مبلل ةحح هلو اناهرب كيلإ قوشلا ىوعد ىلع تمقأ الو ,ةحل الو "ابسِبَس كترايزل

 ىل فيك نيلسرملا ديس "”اهتاصرع ناعتتو هويمألا ُحوّرلا ىحولاب اهيف ىَعَس يطاوم

 دجنأ براي مهللا ءاهارأ امدنع مظعألا ا"دججلا غلبأ وأ ءاهاَرت ريبع ىف دخلا غّرمأ نأ

 لدجت ةلود" اوي حير قاشتناب هبلق ٌبْيْطو ,ةضيرفلا ءادأ ىلع هنعأو ءىسملا كدبع

 اة قافخإ ىلإ كمرك ىف هءاجرو كيف هلمأ

 فقر. نويل هك اوسع نمتلك اللا نسل وبأ اهيف ركذ دقو .ةليوط ةلاسرلاو

 سفنتي نيتي 4 ءادفعلا سفنتي .ةقشملا :بادسلا (51) ليذلا ىنايجلا نسما 9 ةمجرت ىف رظنا (١)

 >> تاق انقل (سابع :ناسحا .د» قيقحت) .٠ يشكارملا :ةليكتلاو

 .ةالفلا : بسبسلا (190) 0 .اهدعب امذ 0

 .اهتاحاس :اهتاصرع (4) .188/06 ىشكارملا دنع ةلاسرلا رظنا (؟)

 ..ظحلا :دجلا (9) .مالسلا هيلع ىسوم :ميلكلا (5)
 ةنيدملا :ةبيط )٠١( .ةيجسلاو عبطلا :ةبيقنلا (8)

 .ةلطاه ةباحس :ةميد .ناشطع :ىداص (6)
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 ىذلا ربكألا لوهلا موي نيبنذملا ٌميفش هبنذل امحرتسم ةفيرشلا ةضورلا باب ىلع

 ٌئفطنت ال ةعول هداؤف ىفو .هبيبحب ءاقللا ىف لمأيل هنإو ءالهكو اباشو الفط هبحب ىذغت

 اذه هل ققحتو ةبيط بارتب هتانجو بيط ول ىنمتيل هنإو ,فجت ال عومد هينيع ىفو
 ميركلا لوسرلا ةرايزو جحلا ةضيرف ءادأ هليني نأ اعراض هبر وعديو .ميظعلا لمألا
 .ةداعس اهلثامت ام ةداعسب زوفي ىتح

 ةلطيلطو ةيسرمو ةيسنلبو ةيليبشإو ةبطرق :ىمظعلا سلدنألا ندم ذئنيح طقستو

 ىلإ ةهجوملا ةيوبنلا لئاسرلا هذه ىرنو ,نييلامشلا بيلصلا ةلمح رجح ىف سويلطبو
 ىلإ لسوتلاو هترايزب فغشلاو لوسرلاب قلعتلا ريوصت ىلإ مضت ةفيرشلا ةضورلا
 نمو «نييلامشلا مهئادعأ ىلع سلدنألا ىف نيملسملا رصني ىك هيلإ اعرضت هتعافش

 لوسرلا ىلا امهبنك :يبطسلا ني. .نيدلا قاننلل ""!ناتلاسر لئاسرلا هذه لمي ام ريح
 هللاب بلاغلا فسوي جاجحلا ضأ سلدنألا ىناطلس ىناسل ىلع مالسلا هيلع

 ىلوألا هتلاسر تناك امبرو (ها/1/00-17) هللاب ىنغلا دمحم هنباو (ها/06 - ل"9))

 ا ىذلا قوشلا اهيف روصي .ةعيدب ةديصقب اهحتتفا دقو .ةيناثلا اهتخأ نم عورأ

 ةئيد نات ١ نفك ةدابغ نب دس هذه ناي ركفيو 805 لوسزلا ربق ةرايزل ج اهيل ابأ

 بيلصلا ةلمح نييلاتشقلاو ةقلالجلا داهجب هلاغتشاب هترايز نع هريصقتب رذتعيو .فينحلا

 هناطلس ناسل ىلع نيدلا ناسل اهحتتفيو .ةليوط ىهو هس كلذ 00 ,نييلامشلا

 وقب جاجحلا ىبا

 نأ ذَيِم ىف زئاحلاو ,قربلا قداصلا ةمح رلا ماَمْعو ,قلخلا هنا نا ,قحلا .لوسر ىلإ»

 ةينلاسل سر نمو .ءامسلا ةكئالم مامإو ءانينألا .متاخ :قبسلا ببعق نعرلا ءافطصا

 سوفنلا ىف ىرجو 58 ةلاسرلا هب متخ ىدلا ىدهلا ّىبن ُ .ةواجلاو جيطلا نس طحاو

 ..ضرألاو ءامسلا الم ىف دومحملا :نضرعلا موي مفشملا علا 0 سافنألا ىرجم

 ْ دي هرون رصنع نم راونألا ِنَم ءهانَس رهب ىذلا دوجولا رسو 0 نوكلا ةدئاف

 2 ةلاسرلا 8 ديو هدقفل ىحولا طاع َىوَط نم و دس ةراثاوب "0 راثآلاو ّ

 ظ .«هدعب نم ةوقلاو

 ' ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف ىف بيطخلا نبا اهسمغي لوسرلا ديجمت ىف ةعئارلا ةعطقلا هذهو

 2147/96 .ىشعألا :خبض (نانع ةعبط) ةطاحإلا نيتلاسرلا ىف رظنا 001(
 .ىلبت :قلخت (؟) ىلوألا ةلاسرلا ىف عجارو ءاهدعب امو 000/2



 مخ

 دمحم ةروص دوجولا ىف تقبس ةيدمحملا حورلا نأ ىلإ نيبهاذ ةيفوصلا ضعب اهددر ىتلا
 لب .مهتاخو لسرلا أدبم هنأكو تانئاكلا عيمج قبسي لب ءمدآ قبسي كلذب وهو ,ةيدسجلا
 رمتسيو .هنم راعتسمو هرون نم دمتسم نوكلا ىف رون لكف .هعيمج دوجولا أدبم
 قيتع نم ةلاسرلا نإ الئاق ءلوسرلا تازجعم نع اثدحتم ديجمتلا اذه ىف بيطخلا نبا
 ,ةفيرشلا هتضور دهشمب لاحتكالا ىلإ جاجحلا ىبأ .قوشت روصيو .هتعاط دبعو هتعافش

 داهجلا اذه ىف ىقلي امو بيلصلا ةلمحل هداهجب رذتعيو .هتعول نكسيو هتلغ ٌىفطي ىتح

 :لوقي .ةرهاطلا ةقبعلا ةضورلا ىلإ لاحرلا دشي نأ نع هقوعت لاوهأ نم هدونجو وه

 0-2 ةخاوفأ فئاكتت د ع كا ذا قئاوعلا كترايز نع ىنتقاع»

 .مهسوفن ربصلا ىلع اونّطو كب نينمؤملا نم ةفئاط ىف .'اهُجاَجَع ةريهظلا دنع سمشلا
 ناش رو ىلاعت هلل ةاَضْرَم ىف اوبذعتساو :مهسوبل :كيلعوب هللا ىلع .لكوتلا اولعجو

 ةوعراقيو. ف رسبو ىنمي :فواكملاو نوتفلتيو .ىرخأ ىلإ "ادعيه نم نو ريطي مهو
 ةايحلا ىلاعت هللا نم اوعاب دق ,ىرسكو ّرصيق عومجك اًعومج - ةليلقلا ةئفلا مهو -

 ا لإ .ءاعدو .عورم برس جم هلايق الغلا قه نا هلا ةملك نوكت نأل ءايندلا

 ."”"لصانملا ةحنجأ اهراكذأ قوف قفخت .''لصاوحلا رمح ةيبِصو ,عوفرم كيلإو
 هب دعو امو ,نونظلا تدان الو رئاصبلا تفعض امو ..هيعارذ ليف نطقت دق بيلصلاو

 0000 هللا ءاش نإ ادغ كاقلن نأ ىلإ نويعلا هارت داكت ىتح ولفلا هدفت ًءادهشلا
 رحل ان 0 0كالاو ضيبلا كليبسو ها لدي ىف تلك اويدردفلا

 ىف سلدنألا وملسم اهذبي ناك ىلا ةينضملا دوهجلا روصت ةلاسرلا نم هسا كل

 نادلبلا نمو اينابسإ ىلاإش نم - هراشتنا دنع ٌرذلاك 3 مهو ءاج دقو .ءبيلصلا ةلمح داهج

 مامأ ةليلقلا ةئفلا لسبتستو .مهرايد نم ةيقابلا ةيقبلا نم مهوعلتقي نأ نوديري «ةيبروألا
 ضايح ىلع ةمحازتم اهبرل اهسفنأ ةعئاب ,ةلواطتم نورق ةثالث وحن ةريفغلا عومجلا كلت
 امو نوريغي نوني ام بيلصلا ةلمحو ءايلعلا ىه هتملك نوكت ىتح هنيد ةرصنل داهشتسالا
 مهزانت ةليلقلا ةئفلاو .مهدابكأ ذالفأ راكوأو مهرايد قوف عمجتت مهفويس بحس ىت
 اهتك قيدلا:ناسلل ةيناثلا»ةلانمزلاو,:اقد: عيقادعأ .تدداعت اريتكوت ايراض هلا هضم

 ( .ناريطلا ا : هجاجع ١)

 :فيسلا + لضتف عمج : لصانملا (2) .ةحيص : ةعيه 5

 .حافرلا ةرمشلا» .فويسلا ::نضيبلا (8) راغصب ةطانرغ لافطأل هيبشت :لصاوحلا رمح ()
 عيطتست الو لصاوحلا .ءارمح نوكت نيح ريطلا



 غ[(
 هليكنت ميركلا لوسرلل روصي اهيفو ءانركذ امك .هللاب ىنغلا ناطلسلا ناسلب /71ةنس
 هلاغشنال هيلإ لاحرلا دش نع راذتعالا عم .ههاجو هنوعب ةعقوم ريغ ىف بيلصلا ةلمحب
 ىمالسإلا ملاعلا فارطأ نم ةفيرشلا ةضورلا ىلإ هجوت تناكو .ةاغبلا ةاغطلا داهجب
 ةيويندلا ضارغألا ىف هيلإ ةعفشتمو هل ةدجمم هانمدق امل ةلثامم ةيوبن لئاسر

 ءادعأ عم كانه بورحلا لاصتاو رايدلا دعبل سلدنألا ىف ترثك اهنأ ريغ .ةيورخألاو

07 ١ 

 نبأ ! ١ نانجلا

 لهأ نم .نانجلا نبا مساب فورعملا ىراصنألا دمحأ نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبا وه
 اهخويش تاقلح ىلإ فلتخاو ميركلا نآرقلا اظيحو انء اننا نيلانألا ىقرشاق ةيسسرف
 ناك » :بيطخلا نبا لوقي هيفو .ةيب رع بادآو ةينيد مولع نم عاطتسا ام لك اهنم لهنو

 ةياورلا لهأ نم ناك» :ىنيربغلا لوقيو «اعراب ارعاشو اغيلب ابتاك ءاطباض ةيوار دمحم
 نظي ىتح رصقلا ىف اطرفم ناكو .« ابيدأو اعراب ابتاكو اهيقف ناقتإلاو ظفحلاو ةياردلاو

 كلم نيح دوه نب لكوتملا هبتكتسا هبدأو هلضفلو .ماوعأ ةيناث نبا لفط هنأ هرصبم
 ,ةيسرم ىلع هتضبق نم ودعلا نكمت نيحو هكرتف لمعلا اذهب قاضو .7710 ةنس ةيسرم
 بحاص صالخ نبا هب عمسو .ةيسرم ىلاهش ةلويرأ ةنيدمب رقتساو اهنم جرخ 140 ةنس
 ةنيدم ىلإ هجوتي هارنو ,.هدنع ىظحو همركأو .هتوعد ّىبلو .هاعدتساف .قاقزلا ىلع ةتبس

 .ةئاتسو نيسمخلا رشع ىف هبر ءادن ىبل نأ ىلإ اهب رقتسيو ةيقيرفإب ةياجب

 دهزلا ىف هل» بيطخلا نبا لوقيو ءانسحم ابتاك ناك امك اعدبم ارعاش نانجلا نبأ ناكو
 ءزجلا ىف هل ىرقملا دشنأو «اريثك نيركذملل ظعاوملا ىف مظنو .عئادب كك لوسرلا حدمو
 هلاصخو لوسرلا لئامش نع اثدحتم اهيف لسرتسي وهو ,ةيوبنلا هحئادم نم اريثك عباسلا
 موي هتمأل هتعافشو لسرلا نيب ايلعلا هتبترمو هتيسدقو هتوبنو ةرهابلا هتازجعمو ةيركلا

 :وحنلا اذه ىلع هلهتسي افيرط ايوبن اسمخم ىرقملا هل دشنيو ءرشحلا

 ايل هدا قف الضف  ُهاَبَحَو انيك يعم 210: .هاللا
 اميحر نينمؤملاب ةفار د اميرك ريدسرملا ىف هصتخاو

 اميلست اوملسو هيلع اولص

 ةياردلا ناونعو ١68/5 ةطاحالا ةيوبنلا هحئادمو
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 . .ةبوذعو ةسالس ليسي سمخملاو ءارود نيثالث وحن سمخملا ىف رودلا اذه ىلإ فيضيو 23
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 ١ ىرقملا اهب ظفتحا ةلاسر اهعورأ نمو .ةيوبنلا هظعاومو هلئاسر مالسلا هيلع لوسرلل .
 :لوقي اهيفو ءملسو هيلع هللا لص نينوكلا كيش لإ -ىنلدتالا ني اني ينك "

 اهلوأ ىتلا ةكربلاو , ميِرت الو حرب ا ىتلا هدحرلاو .ميركلا ميمعلا مالسلا»

 ةمصعلاب ةديؤملا ,ةّوبنلاو ةوعدلا ةّماعلا ةلاسّرلا ةرضح ىلع ,ميلستلا اهرخآو ةالصلا

 ناو ل ا يلا بولقل ىهف ,ىوقتلاو ربلا ةباتمو :ةوقلاو ديالاو

 .اهئاوضأ ةسارحب نيملسملاو مالسإلا هللا ها .ةيِدمرَسلا تاك وبلا و .تريعملا

 نم كل ىف:طانختالاو .اهارث مثلي اهدْبَع ْنيَع رقأو '' ايتام ارتسملا ينال" عر

 مالس ملا ابأ اي كيلع مالسلا دما ان كاياغ مالسلا .دمحم اي كيلع مالسلا .اهاري

افسأ عّطقتيو ,قيضملا ٍدَكَن نم كتكربيب ذاقنإلا وجريو «قيرغلا دي كيلإ دمي ْنْم
 سفنتيو 

 ناسل هل كيلع ةالص رتفُي الو «قيرط كوحن ُثرَمَعو ,قيرف كيلإ '” فلدزا املك !*!اًدْعص

 نودعتسملا ماهتساو :تمثاو نودحملا لحر دقو هللا لوسراي هتبتك 4 نير انجلو

 تفر اهلك وم واقف ىددخملا كانس حملو ,ىوبنلا كارت مثلا نينو ىليبو .تمقتسا امو

 غلبي ىذلا مسقلاو ديكألا قحلا وهو تانجو تدر تالا تممي ."اهلكو «تددر تاتملا

 اهدعب ا اهلا اننا بلقللو الإ :تاكز كيلإ ' ند ءلي اري أم مسقْملا هب

 انيك نيب م كييحيو ,نيتجولا ىلع ولو اهعم كروزي نهم ىنتيلايو ,باكسناو م حس

 مهب رقأو .قلخلا ٌديساي كيلع هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مالسلا مث ..ِنيئلقملا ىلع ولو

 هيو ناوضرلاو ىوقتلا ىلع هأنبو كو هأوُثُم ىلاعت هللا ل نمو ” ,قحلا نم

 كيورعب كسمتسملا كذدبع تق ع ٠ هانسأوا هالعأ ىوبن 00 لك نم 0

 ظ مكرر ىلا هللأ ةمحرو ا ا 0 هللا لوسراي

  مرطضملا قوشلا جعاول نم روصت ام عم ,ةغايضلاو ظفللا ىف ةبوذعلاب جومت ةلاسرلاو

 بلا ةناتقب لاو رطعلا .ةارث متلو. ىسدقلا :لوسرلا نفق ةرايزا ةاتحلا نبا ردض.ف

 ” و :اهذللخ ءاهنايفآ (4]
 | .,مجوو ةقشم عم سفنتي :ادعص سفنتي (5) جحلا رئاعش نم ةورملاو افصلا ني قيسلا 3

 .برقو اند :فلدزا (1) .حضأو هيبشتلاو 0

 ١ .ظفح :ةءالك ("):



 لا

 هنود نم نييسلدنألا جاجحلا ىري نيح ءادعصلا سفنتيل هنإو ىسأ عطقتيل هبلق نإو
 ارون هللا هلسرأ ىذلا ةمألل ةادهملا ةمحرلا ةرايزو مارحلا هللا تيب ىلإ مهلفاوق ىف نوريسي
 تلق انتدلا ناك وشل ضن ققيمع ةهولو» سا لل نانا نبا ىضفيوةدلاعلل ةاضو
 ةهجتملا لفاوقلاب اقاحل الو اكاكف عيطتسي الف .دافصأو لالغأو بيهر نجس ىلإ هلوح نم
 ىلع ال ٍةلَك لوسرلا راز ول ىنمتيو ءاراردم عمدلا فرذيو .زاجحلا ىف ةسدقملا نيضارألا لإ
 ةظع وم هل ىرقملا ىورو .ىدمحملا رونلا ىنسب هانيع لحتكت ىتح .هيتنجو ىلع لب هيمدق
 هنن هيل كرا ا ل ل ارا

 ةظعوملا هذه ىرقملا ولتيو ررغلا ةحضاولا تالالدلاو ربكلا تايآلا اهيف ت
 مهزع فيكو كي لوسرلا ةافوب نيملسملا باصم نع اهتياهن ىف ثدحتي ةيناث دي
 ىلا اكو د« اجو ةكنألال| فكي نقف قف ليتم :ىيصلا غوش لهوا» هل رقي هنيفلا
 .؟ ليزنتلاو ميكحلا ىحولا ضرألا نع هب عطقناو ؛ليوعلاو بيحنلا عبسلا تاومسلا
 .باحسلا ةباحصلا عومد انأكو ءبائتكالاو نزحلا ذئنيح مع فيك نانجلا نبا روصيو
 موي ضوحلا ىلع دوعوملا ماقملا همايقو ةعافشلاب هل هدعو زجنيس هناش زع هللا نإ لوقيو
 نبا هجتيو .رودصلا ىف بهتلملا شطعلا ةرارح اوئفطتل ىلإ اومله سانلا ىف ايدانم ةمايقلا

 اي

 .دوهشملا هنونلا ى اق اةخنلتو ةوقعملا ةثاولب انفرشو قولا هضوح نم انّقسا مهللا»
 كرا عاجز .دل | ةيضو فحت“ انعيناوب ووحللا: ,قابطا كي :انريع“ |ذإ: دفن انمراو
 .«دولخلا رادو مالسلا راد كك مهعم انلعجاو ا

 اهب قطنت نيح ةنسلألا ذلت ىتلاو ةبوذعلاو ةقرلاب جومت ىتلا ةيفاصلا ةغللا هذهبو

 .ةدئفألاو :بولقلا عتمي نانجلا نبا ناك اهيلإ تصنت نيح عامسالاو

 ةينيدلا ظعاوملا اهيف رثكت - ةيمالسإلا نادلبلا نم اهريغ لثم - سلدنألا تناك
 نيديعلاو ةعمجلا ءايأ دجاسملا ىف ةياطخلا كلدل ثعاوبلا مهأ نم ناكو ,ةبووتكمو هي وفش

 ءابطخلا ةلج نم مهالت نمو نيدشارلا ءافلخلاو لوسرلا ةباطخل كانه ءابطخلا راعشتساو
 مه ريثكو ا نايبلا هاك و مهتباطخو ممتع ظحاحلا ىكح نمم ظاعولاو

 ةلودلا ءاطخ رهشاو ,ةنودم ظعاومو ابطخ مهل نا يحرر ىف 1: قيدلا! م نويسلدنألا ْ



 م

 نأ اوبك تدع ناكو ,ةفلك . هعفعتو تعم قم وتتم اهلكاضوو: نناذتالاب ةييمألا

 ىف نوعمتجي سانلا ناكف ,.عورزلاو لوهسلاو نايدولا ىف ةايحلا ثعبي ىذلا رطملا را

 ى اضينع مهنلع هللا ميا ركتما ظعاور ييطخلا يني دقو .ءاةستسسالا ةالزعلا نحاس
 ةركلاث قو ل ارركم ءاعد هللا ايعاد .هللا ىلإ ةبانإلا نع ثيدحلا
 ىف مهتيذحأو الإ دجاسملا نم نوفرصني الو نوثاغي اوناك تاولصلا كلت نم ةريثكلا

 راو مجارللا رباتك ياحضأ كف رتيو..ءاسلا ىمدشعتا دج ىلا ل وسلا 315 نموا
 نع انوثدحيل .ريبكلا عماجلا ةباطخ مهيلإ دنست تناك نمم ةاضقلل مهتامجرت ىف اراركتو

 سانلا ناك ءاعدلاب نولي ءابطخلا امنيبو ,ثيغلا لازنتسال ةبطرق لهأ عم مهتالص
 لطيور دع و ندوب وحلا ةقنطف هنا هر هلطتكتو .لاهتبالاو جيجضلا نم نو رثكي

 .اراردم ثيغلا'

 مهنع ترثأ داهز كانه ناك ينهشيعدأو مهظعاومو ظاعولا ءابطخلا ءالؤه بناجبو

 1 ةنييبس ناوقملا" فيعني نان رضاقملا نسانعلا بهو نا لكم ةريككأ ةنهواوب ظعاوم

 طع اوعي دق :ىقتلتوب ءكتاوطلا ءارذأ نضع .ق حبصنو ةرود نمزلا انب روديو .هركذ ناملا

 - تاوطخ نكت مل نإ - ةوطخ مدقتت ةيظعو لئاسر ىهو .ةعيدب :لئاسر اهيف نحت ةيبانك

 ىحلل ةدابعلاو كسنلا ىلإ عاطقالاو ىنابرلا ءاقللا ىلإ قوشلاو ىحورلا عاتملا وحن

 ىفوصلا عوزنلا ىلإ ةوقب هجتت تذخأ سلدنألا نأك ٌشحنو .ىويند عاتم لك نع مويقلا
 نضع ىلإ 235 هس ربلالا ىسبع نبدا هيقفلا اهنتك ةلامو ىف انآقلي ام وعن لف

 "'هبحاصل لوقي اهيفو .داهزلا دارفأ نم ناكو .هناوخإ

 و

 كّتسبلأو ,ةيهلا ةايح سّقلا ب ةلانصاو ,ةيناحور ةئيه ةردقلا 0 كتأيه »

 ىف نييناحورلا عم ٌريطت ىتح , '”ىهنلا ٍشيرب ةعيبطلا َكتْساَرو ءىّوقتلا ّسابل ةعيرشلا
 هجو ىلإ .نظنلاب ذلتو ميعنلا شيع درب قوذتف .نيب رقملا لزاشم: ىلإ ةيقردعلا لاجم

 هتيمويقب مهحاورأ ماقأ ادابع 5 انيدق نا .ميحرلا تول ءاقل ؛ىلإ :قاتشنو مرينلا

 ىلع هيلإ تظن هلع كندن ,قحلا ىلإ قدصلا مادقأب تشمف «ميقتسم طارص ىلع

 ,ناميالاب تقطنو مالسالاب تقافأ مث ا ربكل تفعضف هلامك عاستا ىف .هلالج

 ,ةيفينحلاب هل تنادو ,ةيلكلاب هيلإ تيفو .ةمكحلاب تزافف انيلعت نا رقلاب :تلصتاو

 .لقعلا :ىبنلا (1) .اهدعب امو 821/١ ةريخذلا صنلا ىف عجار )١(



 2خ/

 .هبرقب تييحف هر اهل لمكأو ءرسلا اهل علطأو ,هفحت - نارلك اهمعنو .هفنك ىلإ اهاوآف
 م هاك تب رشو

 ىف فوصتلا راهدزا نم نوكيس امل ةمدقم دعت ىهو ,ةلاسرلا ىف ةلثام ةيفوصلا ةعزنلاو ظ

 لاثمأ نم ةيهإلا ةبحملا سأك اويل نك 1 دلل نيلك دا دحر ار نب ارك نك
 مهعزنمب فرعت تار ىضاملا لصفلا ىف مه ترمو .ىرتششلاو ىبرع نباو فيرعلا نبا
 ماعلا ظعولا ىلإ مهظعوو ةفوصتملا انكرت اذإو .ريثك ظعو اهيفو مهراثآ مهأو ىنوصلا
 ىكاحت ةفئاط رثنلا ةباتكو رعشلا مظن نيب نوعمجي نيذلا سلدنألا ءابدأ نم اندجو هلهأو
 ,ةيدجب الا فورحلا ىلع هلعج دقو «ليبسلا ىقلم» : ىظعولا هباتك ىف ىرعملا ءالعلا ابا

 ىذلا لاصخلا ىنأ نبا ناك امرو ءاهانعم سفنب كابا, اهوادرو ةلبلق تاع زك ذي ةذاصوا .
 نوبل 'هاجتالا اذه ىف هتاكاحم لواح نم لوأ لصفلا اذه ىف هل انمح رت

 مساب هل هتضراعم ىمسو 0/١ ةنس ىفوتلا ىليهسلا مساقلا ىبأ لثم نم هيف هوضراع

 قولا ىعالكلا ىسوم نب نايلس هضراعو )0 "ليلا ىقلم ةضراعم ىف ليبنلا ةيلح »

 ءالعلا ىبأ ةقيرطب ليوطلا لمألا ةذبانمو ليلعلا بلقلا ةضوافم» مساب 115 ةنس اديهش
 هظعو ىف ءالعلا ىبأ ةضراعم نإ لوقن نأ عيطتسنو .ريثك مهريغو "سلا ىقلم ىف

 نيطبارملا رصع ىف ىقتلنو .ريبكلا ظعولا رهن نم قئبنا لودجب هبشأ تناك ليبسلا ىقلم
 .ةملكب هصخنسو ىشوطرطلا ركب ىبأب

 ىقرخلا بايت اني رهااك <ةيلطر قى داشأ دق لاك ةنبي قزوتملا سس نئا قاكو
 وحن ىلع اهيكاحي ىسلالا بيدأ ريغ اهيلع ٌبكأو نييسلدنألا ضعب هنع اهلمحو .هظعاومو
 لوقي ذإ 108 ةنس ىفوتملاو باتكلا نيب هل مجرتملا ةريمع نب فرطملا ىبأ دنع اناقلي ام
 نم هلوق هلو «ىزوجلا نب جرفلا ىبأ مامإلا ةقيرط ىلع ةيظعو لوصف هل» : ىشكارملا
1 

 ب

 يف 0 را ىف انع كتبيغ تلاط 0 0 ىوهلا معا 9

 .عبارلا رفسلا ةيقب ىشكارملل ةلمكتلاو ليذلا (9) رصع :ىسلدنألا 7 5 00 6
 ظ .86 ص .587 ص سابع ناسحإ روتكدلل نيطبارملا
 0 ص ةريمع نب فرطملا ىبأ باتك (:غ) ةظفل اهيف تفحصو 2 ةطاحالا 0(
 ظ ْ .«ىقلم»
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 تاجرا .يلازعلا بك اذ ةزدي لاتنلا افقي هيارتلا مهلك ةقاوأ '"اوحاط .بارتألاو
 5 .«بارشلا غاس الو مونلا دل ا

 ا يسوم اما ع اعلا

 ىف ظاعولا رابك نمو ,ةطانرغب رمحألا ىنب ةلود ىف ظعاوملا نم ريثكب ىقتلنو .س

 رودش» باتك ظعولا ىف هلو /78 ةنس ىفوتملا ىقلاملا ىعالكلا تايزلا نبا 0

 فلألا وخلا ةظع ةطاحإلا ىف هتمجرثب نيدلا ناسل هل ىورو .«بطنخلا بورض ىف بهذلا

 :لوقي اهيفو اهفورح نم

 .نورصنت متثك ول متْرصنو ,نوملُت متنك ول متيدهو ,نولقعت متنك ول متُحصُن دقإ

ل تزربو ,'' مكرشت ةقيقح مكل ترهظو .نوركُذَت متنك ول متركُذو
 مكرشُح ةئيبخ مك

 َفْيَس مكيلع تومللو مكعب موي نع نولفغتو 0 "'قّلط ىف نوضكرت مل

 .هبشك عيمجب ربخُيو هينذي لك ٌذَحْوي موي مكب فيكف .!' 'لولفُم ريغ مزع مكحو لوسي

لوب ةقيردصا نك ررقي كو ةهكهنم لشي و: يقي زوج رخل مدعي دعيو ,هبحص نيبو هنيب قرفيو
 :(ي 

 هلعلو .هتبوذعلو هتفخل ناسللا نع قلزني ىذلا طيسبلا ظعولا اده لثم ىف لسرتسيو

 انب ىرحو .هظعاوم عامسل هيلع نومحدزيو سانلاب صغي هظعو سلجم ناك كلذ لجأ نم
 :ىقوط رطل رك ناو ةيعس نم ردك. كليلخلا .ىظعاولا تع البلف كنت نأ نذلا

 0( ب '
 ىطولبلا ديعس نب رذنم

 ةينيدلا تاساردلا ىلع هرافظأ ةموعن ذنم لبقأو .هيلإ بسنف طولبلا صحف ىمسي

 نع ىقلتلاو جحلل قرشملا ىلإ لحر 7١8 ةنس ىفو ,ةبطرقب هنارقأ اهيف ربو ةيوغللاو

 27 فلؤملا فارشإلا هباتك ىروباسينلا رذنملا نب دمحم نع لمحي ةبطرق ىلإ داعو .هئالع'

 ليلخلا٠ ىلإ توها نيعلا مجعم باتك اضيأ لمحيو .ةك هنم هعمس ءاهقفلا فالتخا

 هاو تيدخلاوب قلاب ةغللا ق:ىرخأ ينك نيخ رضع كالو نيب سانعلا نأ لع ةععس

 )١( مقر ىضرفلا نباو 89 ْ .اوكله :اوحاط ١507 مقر ةيغبلاو ١1١01
 مجعمو "7 حمطملاو ردو .مكثعب :مكرشن (؟)

 راهزأو */١١5 ةاورلا هابنإو ١754/19 ءايدألا .طوش :قلط (9)

 سرهفلا رظنا) بيطلا حفنو ١75/7 ضايرلا .دحلا مولثم :لولفم (5)

 ىديبزلا تاقبط هظعاومو رذنم ةمجرت ىف رظنا (0)
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 ايضاق ن 00 علاق جتحيو هرثؤي لظو ديتكو ىرهاظلا دواد بحذم لمح هنأ كلذ نم

 هيواتفو كلام بهذمب هيف ةاضقلا مزتلي ايكلام ناك اهيف ءاضقلاو هل كن الا ندع نكغت قى

 ' هسفن ىف ىرهاظلا بهاذملاب د ناك امإ ةئان رذنم رهتشاو .نييرصملا هذيمالت ىواتفو

  رقتسا ىذلا كلام بهذمب مكحو مهنيب ىضق سانلا نيب ءاضقلاو ةموكحلل سلج اذإف
 ناكو .ىرهاظلا بهذملا فقث اك لازتعالا هتلحر ىف فقثو .سلدنألا ىف لمعلا هيلع
 ىلع درلاو عرولاو ةنسلاب ذخألا عم ٠ ,.طارفإ نود ىرهاظلا بهذملل جتحي (ى هل جتحي
 قف: رضانلا نصفي جفا اهديك ةهلطع صرف ملا ففعنا 81 ةنس ىو .عدبلاو ءاوهألا لهأ

 ندل نم ايادهلا ضعب هيلإ لمحي هءاج ىذلا ةطنزيب ريفسل مخض لابقتسا لفح ةبطرف

 ,روهشملا ىوغللا ملاعلا ىلاقلا ىلع ىبأ ىلإ مكحلا هدهع ىلوو هنبا مدقتو ,روطاربمالا

 نيبي هيبأ مامأ ةبطخ ىقلي ن أ هلاسف ,سلدنألا ىق هترهتش تودو ةبطرق ىلع دقو,ذق ناكو
 ماقف ءهدلب ىف مكحلا ديطوت نم رصانلل ايقاع نيل نال ةيومألا ةفالخلا ةماخف اهيف

 ,مالكلا نع عطقناو هيلع : ا لَم ىبنلا ىلع ىلصو هيلع نا هللا دمحو لاقلا

 ريغ ىلع ةغيلب ةليوط ةبطخب هحاتتفا لصوف ماق - ارضاح ناكو - ردت كلذ ار ألف
 :هلوقب اهل احتتفم ةبها

 ىلع مالسلاو ةالصلاو .هئامعنل ركشلاو .هئالآل دادعتلاو .هيلع ءانثلاو هللا دمح دعب , امأ :
 لا لنا دعب سيلو...الاقو ءاقم لكلو ءاّماقم ةثداح لكل نإف ,هئايبنا متاخو هي ها نجف
 ت6 لطبمللو ,تقدص ٌّقحملل لاقي نا قطا نفت يكتسب قع اوهقفاف :لالضلا
 ظ َتَنَمَأَو كد عش تلا ىتلا نينمؤملا ريمأ هتفالخب 3 ةيقالثو مكدنع هللا مايأب مكركذأ خا
 ظ 0

 لصف. «نشلدنالا قانا تسع. :كتاك ىلا نيفلل  رضانلا :ىآلث نع :تدختي .ئطمزو
 تلعج ةلاكو نم هدهعل ةلودلا هبا تيطخ امو هتلادعو هتاحوتفو هتاراصتنا ف لوملا

 .رصانلا مهيبن مع نباو مهتفيلخل ةعاطلا مارتلاب سانلا حصنيو .اهتدوم نوبطخي مورلا
 نع نوثدحتي اوجرخو نيعمتجملا ةبطخلا ترببو .رافغتسالاو هلل دمحلاب هتبطخ متخيو
 ةالصلا هالوف ءاديدش اباجعإ رصانلا هب بجعأو .هنانج تابثو هنايب نسحو رذنم ةغالب
 .ةعامجلا ءاضق هالو مث ,ةبطرق راوجب اهانب ىلا ءارهزلا هلي دم ف عماج ا هدحسع ةباطخلاو

 هنبا مكحو رصانلا مكح ىف كلذ ىلع لظو ءاعيمج سلدنألا ىف ةاضقلا ىضاق حبصأف

 اننا مقر انوع رهزلا ههضدم تاق لن ىطمدنق رضانلا ناكوبدا# ه8: ليس تاز" ىلإ كفا
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 ”ةيطخ ل هارادو نأ ناعما رق عقول اذه نيك نب ا عام نحت لع قاثلا يعيؤب اد
 ْ كرت تسلا اذهب نع .ةعوجوو. فانا 'ءاهيرر ةسيملا» ةظعول اج ”ةعفتملا

 ا " عير لكي نوت اول عدن اقع ىلا هنأ: لوا .ةيظيومب ولكم أدتباو .
 "ملا ما تعز اع اوسإ# :اولوقت الو :لاق مث «نودلخت مكلعل ''' عناصم ةودختو

 كلذ لصي لازامو «ىقتا نمل ٌرْيَخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتمفإ# «نيظعاولا نم نكت
 هلوقب دهشتساو هيلع قافنإلا ىف فارسإلاو هتفرخزو ناينبلا دييشت مذ ىف رثؤم مالكب
 «نلهتدناسلا نسما قم مأ دس نادرو. شا نعيرش ىلع دنايلا نسما نقال نلاع
 رذنم ىضمو *نيملاظلا ّموقلا ىدههي ال هللاو منهج ران ىف هب راهناف راه فرج افش
 سيدارف نم هللا دنع ام بلطو اهنع ضارعإلاو ةينافلا رادلا ىف دهزلا ىلإ وعدي
 ديباج هللا اوه دو. .فاكللاب اوجضو ةوعمتمملا ثا كح كلذ: ىف بهشاو: نانعتلا
 : هيه نمت انتضم رددت و نييصعو هللا طش نم ةاعنولاو ىضانلا نكيو نيرتكسب
 ىف هغلبم اهيف غلبي مل هنطو ىف اظعاو لعلف تاظعلا امأ ءارعاش ناكو «نآرقلا ماكحأ»
 هتاظع نمو ءاريثك اظعو لمحت سلدنألا ىف ةلوادتمو ةعومجم بطخ هل تناكو .هنمز

٠. 

 : هلوق

 قيرطلا ىلع ّلدأ 0 الو ا ظعتأ هلو ىريغ ظعأ ىتم ىلإو يتم ىتح»

 كتنتف الإ ىه نإإف نيبملا ءالبلا وهل اذه نإ الك ,نيرئاحلا عم اميقُم ىَقّْبأ .نيلدتسملا
 .«نيرفاغلا ريخ تنأو انمحراو انل رفغاف انّيلو تنأ ءاشت نم ىدهتو ءاشت نم اهب لِضَن

 2100 1ي ينارتل ايدي يل تلاع اي ىلع ا .هل ىنتقلخ امل ىنغَرف مهللا
 .« نيمحارلا محرأ اي كرفغتسأ اثآَو نب دعت الو

 فوط رطلا ركبنا ؟اوبأ
 2 ةنس ىف دلو يلوا يش ول حلا ىشرقلا ديلولا نب دمحم كوبا قف

 ٍ ,ةقدنَر أ نباب فرعيو ءطسوتملا رحبلا ىلع سلدنألا نم قرشلا ىلعأ ىف ةشوطرطب

 كح ,ةطسقرسب ىجابلا ديلولا ىبأ دي ىلع جرخت دقو دعب ايف اهب رهش ةينك اهنأ ودبيو

 [؟1/'؟ برغملاو 510 مقر سمتلملا ةيغبو 7 قي دق نضانلا ناكو ضرألا نم عفترملا :عير )١(
 ربعو 777 بهذملا جابيدلاو 5١7/4 ناكلخ نباو :ضورعلا .ليع. لع ةطرق ةحاضب ءارقزلا

 تاردغلاو 55/7: ئايرلا واهراو رك ىبهذلا .نوصحلاو روصقلا نم نابم :عناصم (؟)

 ١195/١. ةرضاحملا نسحو 15/4 ٠  ةلصلا هظعاومو ىشوطرطلا ةمجرت ىف رظنا ()
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 لئاسم هنع ذخأ دقو .مهربكأ نكي مل نإ فئاوطلا ءارمأ رصع رخاوأ ىف ةيكلاملا رابك
 يحو 0 ةنس قرشملا ىلإ لحرو .هنع اهتياور هل زاجأو ةريثكلا هبتك نم هريغو فالخلا
 ءأهب سردو هدم ماشلا نكسو .نيتدلبلا ىف حوبشلا ةلج نمي عحستو .ةرصبلاو دادغب لخدو

 افشقتم اعرو ناكو .020 ةنس اهب ىفوت نأ ىلإ ةيردنكسإلا رغثب رقتساو رصم نكس مث
 نييمطافلا ريزو ىلاجلا ردب نب لضفألا ىلع لخدو .ريسيلاب اهنم ايضار ايندلا نم اللقتم

 :هب هظعو امث ناكو .ىكب ىتح هظعوف (ه6١01- عما/)

 جراخ وهو .كلبق ناك ْنَم تومب كيلإ ر اص اغإ كلملا نم هيف تحبصأ ىذلا رمألا نإ»
 - لجو زع - هللا نإف .ةمألا هذه نم كلّوخ اميف هلا قتاف كيلإ راص ام لثم كدي نع

 دواد نب ناميلس ىنلآ - لجو زع - هللا نأ ملعاو ,ليتقلاو ريمطقلاو ١7( ريقتللا نع كلئاس

 .مئاهبلاو ندحولاو ريطلاو :ةطايقلاوب نمحلاو سنإلا هل رخسف اهريفاذحب ايندلا كلم
 رع لاقف .عمجأ كلذ باسج هنع عفرو .باصأ ثيح '"'ءاخُر هرمأب ىرجت حيرلا هل رخسو
 .اهوتددع امك ةمعن كلذ دع اف «باسح ريغب كسمأ وأ ٌننمأف انؤاطع اذه :لئاق نم
 ءلَجو زع هللا نم اجاردتسا كلذ نوكي نأ فاخ لب ءاهومتبسح اك ةمارك اهبسحالو
 ٌباجحلا لهَسو .َبابلا حتفاف «رفكأ مأ ركشأأ ىنَولبيِ ىبر لضف نم اذه :لاقف
 .«مولظملا رصناو

 رصتخم باتكو فالخلا لئاسم ىف ريبكلا باتكلا اهنم ةفلتخم تافلؤم ىشوطرطللو

 هقفلا ىف ديز ىبَأ نبأ ةلاسر حرش باتكو اهتاثدحو رومألا عدب باتكو ىبلاعتلا ريسفت

 نييمطافلا ريزو ىحئاطبلا نومأملل هفلأ ىذلا كولملا جارس باتك هبتك رهشأو .ىكلاملا

 ىغبني امل نايبو ماكحلاو كولملل ظعو وهو (ه205١0-60٠١91) ىللاملا ردب نب لضفألا دعب

 هتياغو هيف هجهنم هتمدقم ىف نيبيو ,مكحلا ىف هديا ةياسلار نالخألا سس انطق

 : الئاق

 سرفلاو بعلا مهو يوعألا هت كولم رس هيلع ىوطنا أم ٍنساح تعمج»

 نالا ةغلابلا ةمكحلا نم مهبتك ىف تيفلا أن تمظنف ,دنهدنسلاو دئلاو دنطلاو مورلاو

 ءايبنألا ريس نم هتعمجو هتبآر ام 90 .ةفولأملا ةفيرظلاو ةقيطللا تايللكلاو ةنسحتسملا

 ىوطنا و ءانللا وداوتو ءاكملا ةنكحو. ءالعلا ةغاريو ةايلوألا .ناخأو مالسلا مهيلع

 .ءايشألا' رقصأ نع. لاش هلأ .ذآرملاو ةاونلا «رفظقلاو مقل“ ةاوث قى, نقئام :نعقنلا 10
 .ةليلا فاكر 9) قش ىف طينخلا :ليتفلا .ةاونلا ىلع ةقيقرلا ةرشقلا
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  صاغُمو تاسايسلا ندعمو مكحلا وبنيو مولعلا ٌرْحَب وه ىذلا ٌريزعلا نآرقلا هيلع
 . | .«ةرخآلا. لئاضفو ايندلا نساحمل ىواحلاو ةلالضلا نم ىداطلا ..تانوتكملا رهاوجلا

 - اهيناثو كولملا ظعاومب اهوأ ضخ أباب نيتسو ةعبرأ ىف باتكلا ىشوطرطلا لعج دقو

 يقيني ىلا لاتفتللا ق باوبألا اوتو .نيطالتلاو ءارمألا دنع نيحلاصلاو ءاملعلا تاماقم

 : لوألا بابلا ىف 7 نمو ,سانلا نوئش نولي نم ميك ةاضقلاو ماكحلا اهب فصتي نأ 1

 : كولملل اظعاو

 مهل تطيب فيكو .لايجألاو ممألا 5200 :كلايف لاو كولملا نم ىضم نمب ربتعا»

 ددعلاو تاللالاب اواو .لامآلاو ىنملا ىف م حسفناو .لاجألا مهل ٌتنسنأو ايندلا

 كا :نوئحلا رهدلا هفرخزب مهعدتخاو . كي هلكلكي مهنحط فيك :لاومالاو

 اهرابدإو ,بلاطلا لابقإ لبقت ايندلا ىرت امأ . .روخصلاو لدانجلا نيب روصقلا ةعس دعب

 دخو ,ناكمألا ةضارق رهتاو ,نامزلا ةوفغ منتغاف ,ةيقاب اهتاعبتو ,ةيناف اهتاذلو ,ةعيجف

 مهشيع ضفخ ىف ايندلا لهأ شفانت الو .كدغل كموي نم ٌدَورت |” لاو

 «مهبلقنم ءوسو مهْنَعظ ةعرس ىلإ رظنا كلو." ''مهشاير نيلو

  ماركلا لسرلاو مالسلا هيلع لوسرلل ةظع وأ اريخ ىشوطرطلا كرتي دكي مو

 ش هاعلاو ةرربلا ءاقتالاو داهزلا نم نم مهدعب اوءاجو مهو رصاع' نمو نيدشارلا ءافلخلاو

 05 جوت ىتلا هتاظع نم هفيعاضت ىف هقاس ام عم هباتك ىف اهنود الإ راهطألا نيحلاصلاو

 .ماكح ريغو اماكح اعيمج سانلل داشرإلاو ظعولا نم ةورذلا ىف قحب وهو .هتاحفص

 ةيرثن لامعأ

 تيقبو ؛نمزلا دي نم اهنم ريثك طقس ةعيدب ةيرثن لامعأ ىلإ اهذوفنب سلدنألا زيمتت
 ,مزح نبال ةمامحلا قوط ىف امك ةيفطاع تافارتعا نيب ,ةعئار ةيقب مويلا ىلإ اهنم

 . | ةريسل تاركذمو ءماسب نبال ةريخذلاو نايح نبال سبتقملا ىف امك ةيخيرات تاباتكو

 ةصقك ةيفسلف ةيلايخ صصقو ,ةطانرغ ريمأ نيِقلُي نب هللا دبع تاركذم ىف امك ةيتاذ ظ

 .ةلمجم تاملك ىف لامعألا هذهب ملن نأ انب ىرحو .ليفط نبال ناظقي نب ىحا

 .رخاقلا» :تانألا + نشايزلا- (8) :نونملا .لقثلا دارملا» ردصلا :لكلكلا )١(
 | .توملا
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 مزح نبال ةماهحلا قوط

 0 ل يل يع

 م رعب نأ رديف د 0 نم لوأ دلل هدجف 0 9 هثيدح

 لوقيو 0 د نو ناك .لعا 0 ا و
 مزح نبا صو ,هفيناصت نم باتك رهظ ىلع هطخب ةلسلسلا هذه أرق هنإ بجعملا بحاص
 :الئاق ةيمأ ىنبل هئالوو ةيسرافلا هتبسن ىلع

 نسياتعلاو اهتضايغا لفلان
 رطشلا ىفو .نييناساسلا سرفلا كولمو اراد ىلإ هسقن بسني لوألا ومو

 نيدتلاو قدصلاب هسفن ذخأي ناك فيك مزح نبا نع ليلق ع 5 يا
 مجع ىلإ هتبسن حجري ىكل رربم ىأ دجوي ال هنأ نم كلذ ىلإ فاضي ام عم .قيمعلا
 .ةيمأ ىنبل ءالولاب هفارتعا نم كلذ ىلإ مض ام عم ,نابسإلا مجع ىلإ هتبسن ىلع سرفلا
 نايح نبا راثأ ام كلذ ناك امبرو .هتايح نم ةريخألا سافنألا ىتح مهل اعياشم لظو
 .نييومألل هيبأ ءالوو هئالو نم هعلخي نأ الواح .هدض

 لس يس

 مهدعبو أرادو راني انين ىب م

 م. ةيسقتو» ةسبانعلا نهد عاطل  ةقنع ةيهال .ناكو :ةيهأا قف

 :مزح نبا باتكو هلئاسر نم رشن امل هتامدقمو ىف ىديمحلا هتساردو مزح نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 حمطملاو ١7/١ ةريخذلاو 56١ ص ةودحجلا
 غ٠ ةلصلاو 10” ص ىبضلل ةيغبلاو 008 ص
 ١١7 ص دعاصل ممألا تاقبطو 17 بجعملاو
 0/١١" ءابدألا مجعمو ٠04/١ برغملاو

 ناكلخ نباو 555 ص ءامكحلا خيرات ىف ىطفقلاو
 ربعو 74١/7 ظافحلا ةركذت ىف ىبهذلاو م
 709١/7 تاوفلا ىف ركاش نباو 95"1/“” ىبهذلا
 تاسارد مزح نبا نع تيتكو .144/1 تارذشلاو
 ايثنلابل ىسلدنألا ركفلا خيرات هيف عجارو ةريتك
 ناب مبوب ما ىالال - 75 ١5 ص
 تدآلا خيرات ىف سابع ناسحإ .د تاباتكو
 740-١4 ص ةبطرق ةدايس رصع : :ىبسل دنآلا

 نبا نع تاساردو ةرهز ىبأ دمحمل هرصعو هتايح

 ىكم رهاطلا روتكدلل ةمامحلا قوط هباتكو مزح
 ةيسلدنأ ةروص مزح نباو (فراعملاراد عبط)
 هتايح سادت 0 باو :ىرجالا  ىوتكدلل

 قوط باتك ىفو . ميركل دبع روتك دلل هبدأو

 ا قيقحت ىف هتمدقم رظنا ةماهح ا

 نيق رشتسملا ءارال اهيف هضرعو (فراعملاراد عبط)

 تاريثأت نم باتكلل هقيقحت شماوه ىف هركذ امو
 ناولأ باتك رظناو .ىنابسإلا بدألا ىف هتاعوضوم
 راد ىف ةسداسلا ةعبطلا) نيسح هط روتكدلل

 .اهدعب امو 59ص (فراعملا
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 ةلبل ةنيدم ىرق نم مشيل تنُم ىمست اهكلمت ةيرق ىف شيعت مزح نبا ةرسأ تناكو
 ىلإ اركبم اهنم لحرو .دمحأ هوبأ دلو اهيو .ةيليبشإ ىبرغ اًرتم وليك نيسمخ دعب ىلع
 ةيبدألا هتردقب هنارقأ نيب عملاام ناعرسو ,ةفاقثلا نم عاطتسا ام هسفنل ز رحيل ,ةبطرق

 بلطلا ءانثأ ديؤملا ةفيلخلا بجاح رماع ىبأ نبا هيلع فّرعتو .خيراتلاب هتفرعمو هتغالبو
 نق ردقلا ناحل ن: نكس هلع اع 111 هدي دل ضو هكا ندب تمسي هاكر هةدفلنلاو

 رظنلل هترازو نع ةرتف هاضقاو .هروصق عمجمو رماع ىبأ ةنيدم ةرهازلا ةيحانب ةبطرق نم

 نيح هفلختسي ناك نأ هب هتقث نم غليو .ةرازولا ىلإ هداعأ مث ,سلدنألا نرغ رّوك ىف
 5/815 ةنس ىلع هنباب هللا هقزرو .رفظملا كلملا دبع هنبال هدعب نم رزوو ,ةبطرق نع هبيغم

 ناش ةيبدألا ةفاقثلا نم ريبك ظح ىلع ّنكو هرصق ىراوج ىلإ هابص ىف هتيبرت لكوو

 هباتك ىف مزح نبا لوقي كلذ ىفو - سلدنألا ندمو ةبطرق ىف ىراوجلا نم نهلاثمأ

 ىنأل .ىريغ هملعي داكيال ام نهر |دنسا خوف تملعو ءاسنلا تدهاش دقل» :«قوطلا»

 اكو | لاعرلا >تبلاج الو ,نهريغ فرعأ يا امال

 |ريثك ىننيورو ةنارقلا ىنملع هو (هيف رعشلا تبن) ىهجو لقبأ نيحو بابشلا ٌدَح ىف

 نك نمل بحلا ةفطاع اركبم رعشتسي ةأشنلا هذه د .«طخلا ىف ىنئب ردو راعشألا نم

 اهدعب نسحتسا اف ءارقش ةيراج ذئنيح بحأ هنإ قوطلا ىف لوقيو ءىراوجلا نم هنس ىف
 بابشلا دح ىلإ لوقي اك نهعم شيعيو ىراوجلا ءالؤهب طلتخي لظو .ادبأ رعشلا ءادوس

 ىلإ هبحطصا هابأ نأ ركذي ذإ ليلقب اهدعب وأ ةرشع ةيناثلا نس ىف اعفاي حبصأ ىتحو
 دلعي حا نأ كليو 47 ةنس رماع ىنأ نب روصنملا نب رفظملا بجاحلا سلجم

 خيرأتو ىوبنلا ثيدحلا ذخأ هنعو ٠ ةنس ىفوتملا روسجلا نبا مهتمدقم ىفو خويشلل

 عمتسيو هترازو سلجم ىف هابأ قفاري ناك ام اريثكو .ةركبم نس ىف لازيال ناكو ىربطلا

 ّىقرشلا بناجلا نكسي لازيال هوبأ ناكو ,مهراعشأ ضعب ظفحيو ءارعشلا نم هيحدام ىلإ

 ىف ةثدحملا هرود نع لوحتي نأ ىأر 8 ةنس ىربكلا ةنتفلا تأدب اذإ ىتح ,ةيطرق نم

 دق ماشه ديؤملا ةفيلخلا ناكو ,ةبطرق نم ىبرغلا بناجلا ىف ةيدقلا مهرود ىلإ بناجلا اذه

 :اكماقا ايلامع انا ول جوخ او لقفل و دنا ور نئاقلل :دتاذع انمك هج اذ: هير رج ديغ ١ لوم

 6١. ةنس ىفوتو

 ةيراج نم جوزقيو فا ءارقو خوبشلا ىلع هسورد عباتي ءانثألا هذه ىف ىلع ىلا لظو

 اهيف هعجف نأ ردقلا ثبلي مو .اقلخو اقلَخ نسحلا ىف ةياغ تناك امن ىمست اهب ٌفِلك هل

 درجتي 9 ا اة اهدعب ماقأ هنإ لوقيل ىتح .ةديدش ةعول عاتلاف ةيرشعلا نود وهو
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 ',هلاوحأ تناكو .اهدعب شيع هل بطي مل هنإ لوقيو ,ةعمد هل رتفت الو اهيلع انزح هبايث نع
 .اهمكاح دنع ةيرملا ىلإ 204 ةنس ةبطرق قرافف هيبأ ةافو دعب ءوسلا ىف تدامت دق ةيداملا

 هتيرح هيلإ در مث ارهشأ هلقتعاف هيلإ هب ىشوو ءرماع نأ ني ووصتلا جامن نحا نارك. .
 رفظملاو كرابم اهيريمأو ةيسنلب ىلإ هرداغو ارهشأ هب لظو رصقلا نصح ىلإ ةيرملا حرابف
 عرسأف ,ىضترملاب بقلتو ةفالخلاب هاعياب ايومأ ناعياشي امهنأ عمس ذإ ,نييرماعلا نايتف نم
 1409 ةنس اهيلع ءاليتسالل ةطانرغ ىلإ ىضترملاب اهعم فحز نأ ثبلي ملو ءاهيلإ
 مو .دومح نب مساقلا ةضبق ىف تحبصأ دق تناك ىتلا ةبطرق ىلع اهنم ضاضقنالاو

 ىأرو ,ةبطرق ىلإ مزح نبأ داعو .ىضترملا لتقو كرابمو رفظملا مزه دقف .ملحلا ققحتي

 عرفتو ءاليوط اهاكبف ةرثاد الالطأ تحبصأ نييرماعلاو نييومألا رود رثكأو مهرود

 هقيدص ةفالخلا مامز ىلوت 2١4 ةنس ىفو .ةيفسلفو ةينيدو ةيوغل نم مولعلا ماهتلال

 دعب رهظتسملا لتقي ام ناعرسو .ديهش نبا ,هندخ عم هل اريزو هذختاف ىومألا رهظتسملا

 هلا ةروبفرت نكرلا ىفكتسملا ديدجلا ةفيلخلا لقتفيو ,هتفالخ نم فصنو رهش وحن

 نم فراعملا ىلع ضقناو ءبآم ريغ ىلإ اهقرافف ,ةسايسلل قلخي مل هنأ مزح نبا فرعو
 رصع هادهأ ركفم لقع ربكأ حبصأ ثيحب .هتسيرف ىلع شحولا ضاضقنا نول لك
 نم نونف لماح ناك» :نايح نبا لوقي هيفو ,ةبورعلاو مالسإلا ىلإ فئاوطلا ءارمأ
 نم ةميدقلا ميلاعتلا عاونأ نم ريثك ىف ةكراشملا عم بدأو بسنو لدجو هقفو ثيدح
 لها عمجا مزح نبا ناك» :ةلصلا هباتك ىف لاوكشب نبا لوقيو «ةفسلفلاو قطنملا

 نم هظح روفوو ناسللا ملع ىف هعسوت عم ةف رعم مهعسوأو مالسإلا مولعل ةبطاق سلدنألا

 ىف هتافلؤم عومجم نإ :لضفلا هنبا لوقيو «رابخألاو ريسلاب ةفرعملاو رعشلاو ةغالبلا
 هيضراعم ىلع درلاو بدألاو بسنلاو للملاو لحنلاو خيراتلاو ل وصألاو ثيدحلاو هقفلا

 بهذم ىلإ لقتنا مث ”انكلامدهانح اذبو ةقرو فلا قنات نم بيرق قى كل ةئاغبزا وحن

 لقنتو ,ىرهاظلا دواد بهذم ىلإ هرمع نم تاينيثالثلا لئاوأ ىف هكرت مث ةرتف ىعفاشلا
 لضاني ناك اى .ىقيقحلا همامإ حبصأ ثيحب هيف بتكيو هنع لضاني سسلدنألا ندع

 هقفلا ىف اهنم ءاعساو اددعت هتافلؤم ددعتتو .ىراصنلاو دوهيلا نم للملا بابرأ مالسإلا نع

 ىارلاو سايقلا ىهو ةيفنحلاو ةيعفاشلا دنع ةسمخلا لوصألا ةشقانم ىف لاطبإلا باتك
 هقف ىف لاصيإلا باتكو .,ىرهاظلا هبهذم ةرصن الواح ديلقتلاو ناسحتسالاو ليلعتلاو

 ..ىأر لكل ةجحلا نايب عم هقفلا لئاسم ىف نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ دروي هيفو ثيدحلا
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 .عادولا ةجِح باتكو ,عامجإلا بتارم باتكو ,ىعفاشلا بهذملا ىف ىَّلحملا باتكو

 سورعلا طقن ةلاسرو باسنألا ةرهمج باتكو ةيوبنلا ةريسلا عمأ وج خيراتلا ىف اهنمو

 ىف اهنمو .لابعأو تافنصم نم اهئابدأو اهئالعل ام لجست. ىهو سلدنألا لضف ةلاسرو

 ءاوهألاو للملا ىف لصفلا» هباتك نايدألا خيرات ىف اهنمو .هدودحل بيرقتلا باتك قطنملا

 فصتنم ىف الإ برغلا هفرعي ا نايدألا نيب ةنراقملا ملع عضاو دعي هب وهو « لحنلاو

 دوهيلا دنع ةسدقملا بتكلا ف كيك ةقفاذ ةلذأب نيبي هيفو ءرشع عساتلا نرقلا

 ةميوقلا ةينيدلا ةديقعلا ناكرأل ليصفت ىف ضرعيو .ةيديقعلا مهئارال الطبم ىراصنلاو

 ايف هب عفتنا امم ,ةمامإلاو ردقلاو ديعولاو دعولاو ناميإلاو ديحوتلا نم (مالسإلا ةديقع)

 هباتك لوصألا ىف ةسيفنلا هبتك نمو .نيدلا مولع ةصالخ هباتك ىف ىنيوكإلا ساموت دعب

 ةبارقلا ىلإ هتمدقم ىف راشأ هنأ ىناثلا لصفلا ىف انب 0 «ماكحألا لاوضا ف ءاكحإلا

 ةعيبرو رضم ةغل ةيناندعلا ةيلامشلا ةيب رعلا نأو ةيربعلاو ةينايرسلاو ةيب رعلا نيب ةيوغللا

 ساسألا عضاو - انفلسأ امك - دعي كلذبو .ةينميلا ريمح ةغل ةيبونجلا ةيب رعلا فلاخت

 ايروأ اههفرعت نأ لبق نراقملا نايدألا ملع عضو ابك ةيبرعلا ىف نراقملا ةغللا هقف ملعل
 نرقلا ذنم ةلطيلط ةسردم تينع ىتلا بتكلا ةمدقم ىف تناك هبتك نأ دكؤملا نمو .نورقب

 ناسحإ روتكدلا اهنم رشن ةريثك لئاسر هلو .ةينيتاللا ىلإ اهتمجرتب ىداليملا رشع ثلاثلا

 اهققح دقو ءسوفنلا ةاوادمو ريسلاو قالخألا ىف هتلاسر هلئاشر مهأ نمو .ةفئاط سابع

 ىف سانلا ةريسو هتريسب لصتت ٌىدابم اهبو ءفراعملا رادب اهرشنو ىكم رهاطلا روتكدلا

 عضاوت ىف تافارتعا ضعب اهيلإ افيضم ةيقلخلا لئاذرلاو لئاضفلا روصي اهيفو .هرصع

 اهنم ابيرق وأ الاثم ىلع دجن ذإ .ةينيتاللا ىلإ هراثآ نم مجرت امم اهنأ ودبيو ءصالخإو

 ندمب فوطي مزح نبا لظو .ةلطيلط تامجرتب هتلصب فورعملا نوكيبل قالخألا ىف تالاقم
 ىكلاملا هيقفلا عم ةروهشم ةرظانم هلو .هقفلا ىف ىرهاظلا هبهذمو هملع ارشان سلدنألا

 نم نو رفني رار ل 4 ناكو . اني ب

 اهبو ريتك كلذ لبق اهيلإ دوعي ناك هنأ ودبيو ل تنم 3 ةيرق ىلإ ها

 501 . ةئنس ىفوت

 015 وأ 114 ةنيس ةبطاشب ةاتكس ىف ةنلآ قالألاو ةفلألا ةمايحلا قوط هباتكو

 9 مارا 000 لاا
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 لاع ىف داسجألا ىف سوفنلا لولح لبق ىولعلا سوفنلا ملاع هب ديريو عيفرلا اهرصنع
 نوكيف ةلكاشمو فالتئا سوفنلا نيب نوكي نيح لاصتالا اذه ثدحيو .ىلفسلا ضرألا
 نيب نوكي امنإ كلذب بحلاو .ضغبلا نوكيف نيابتو لاصفنا اهنيب ن ناك اذإ امأ .بحلا

 لوصأ ىف ةرشع اهنم ءاباب نيثالث ىلع هباتك مرح نبا عروب .ماسجألا نيب ال سوفنلا
 ةلواطملا عم وأ ةدحاو ةرلكت موا فضولاتوا مونلا ىف بحأ نمك هروصو هتامالعو بحلا
 اهنمو .لوسرلاو ريفسلاب وأ ةلسارملاب وأ نيعلاب ةراشإلا عم وأ لوقلاب ضيرعتلا عم وأ
 لصولاو دعاسملا قيدصلا باوبأ ىهو .مومذملاو دومحملا بحلا ضارعأ ىف اباب رشع انثا
 ةعانقلاو ةبوبحملا ىف ةفص بحو ةفلاخملاو ةعاطلاو ةعاذإلا و فشكلاو رشلا .ىطو
 كانا ا نر ل قانا نما اس اد :ترلاز انسلاو: نيغلاو .كاقولاو
 عيمجو .ففعتلا لضفو ةيصعملا حبق ىف ناباب مث .ولسلاو نييلاو رجهلاو ىشاولاو بيقرلاو
 ٠١ ةدهاشملاو ةيرخشلاو عقاولا لالخ نم لب ىرظن ءالك ىف ال ضّرعت باوبألا هذه
 بحلا نع هيرصاعمو مزح 00 لالخ. خم قذأ ةرابعب
 فيعاضت ىفو .سمشلاك ةفوشكم اًئاد ةقيقحلاف ,ةقيقحلا كابس ليش وا ةيراوم كا نود
 روصت مزح نبال راعشأ عم ,اهتاهرتو بحلا ىف سفنلا قئاقح نم ىصحي داكي ال ام كلذ
 اهبح نوكيل هنطوم سلدنألاب ىتفلاو ةاتفلا ةيبرت باتكلاب ديري ناك هناك .قئاقحلا كلت
 :ولسلا باب ىف هلوق بحلا ىف هسفن نع هتافارثعأ نمو :نلال لك نم انيروب ايقنا اع

 ادا ف تاقت ةيراع ةيحعلا 5 ىابص مايأ ىف تفلأ ىنأ ىنع كربخأل ىنإو»
 اهلقعو اههجو نْسُح ىف ةياغ تناكو .اماع رشع ةتس تنب تقولا كلذ ىف تناكو

 ةليلق "الا ةديقف ديقف ؛لدبلا ةعينم ,لزهلا ةميدع .اهتثامدو اهرفخو اهتراهطو اهفافعو
 و 'يوطُقلا ةمئاد توتا ني ةيقن .رذحلا ةديدش .رصبلا ةضيضغ ,مالكلا
 ..انهيذل لمار 3" سرعم لون اهتلع , عماطملا فقت ال ..ضابقنالا ةعوبطم ,ضارعإلا
 اديدق اطقم اس اينيحأو ءاهبلا تست اذيفت اناا وعلا ةييخت تناكااهنا ىلع
 ىف عقي ام ريغ ٠ .ةظفل اهمف نم عمسأو ,ةملكب ىنيبجت نأ - امهوحن وأ نيماع تيعسف
 ةتبلا كلذ نم ءىش ىلإ كامو ا ,ىعسلا غلبأب - عماس لك ىلإ رهاظلا ثيدحلا
 ءاسنو ءاسنلا نم : ا ةَلَحَدو '”'انتلَخد هيف تعمجت . .انراد ىف ناك 0 ىدهعلف
 ثم: ان نئيلف اع و موو لي قمع اسد نمءاج" "قرت تيفو: انن ايقف

 وأ مهنم موق ىلع مهوخد رثكي نم : ةلخدلا (4) اكس هنن رش .بيعلا :ماذلا )١(
 .طلتخا :ثال (5) .مهنم اوسيل .ةميلو :عنطصم (5) .سوبعلا :بوطقلا (؟)
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 ٠ ىلع اهنم علطُيو ناذلا فاس ىلع ةفاردت انراد ىف تناك '' ٍةبصق ىلإ نلقنت مث راهنلا

 خنين انأو "'بيجارشلا لالخ نم نرظني نرصف .باوبألا ةحتفم '''اهصوحفو ةبطرق

 0 اضرعتم ايوا هيف ىه قذلا بابلا زخت ةفقا تنك ىلا زكذأل وئاو

 ةكرجلا قطل عم ةريق ديضقتو هياثلا كلذ كرتتف اهراوج ىف ىنارت نأ الإ ىه امف
 لولا قف لعفلا كلذ لع لا هوه: سيلا تراتغ ىذلا كابل ىلإ دسقلا انا ديفتأن

 نك نهنأل ءهيف نحن امب ناوسنلا رئاس رعشي ملو ءاهب ىِفَلَك تملع دق تناكو .هريغ ىلإ
 ىلع باوبألا ضعب نم عالطالا ببسب باب ىلإ باب نم نلقتني نكو ءاريثك اددع

 نم ٌذْقنأ نهيلإ ٌليمي نميف ءاسنلا «”'ةفايق , نا ملعاو .ًاهبلع اهريخ ند ملطب ١ تاوج

 اهتاديعب ىلار املا كو اذ طع يظل ,ءناتسبلا ىلإ َنلزن مث .راثآلا ىف !"'ملدم ةفايق

 نإو ءهلثمب ىل دهع ال ٍلجخو رفخب هتوسو ءدوعلا تذخأف .اهترمأف .اهئانغ عامس ىف
 نب سابعلل تايبأب ىنغت ثعفذنا مث ,هتسحتشُم نيع يف هئسح فعاضتيل ولا

 امنا ,مويلا كلذ تيسن امو «ىبلق ىلع عقي ناك بارضملا ناكل ىوستلو ..ففعألا

 .«ايندلا ىتقرافم موي ىلإ

 هذه نيبو هنيب تقرف ةبطرقب ىربكلا ةنتفلا 0 نأ رك كيف مزح نبأ ىضميو

 ادجو هيف تراثأف ,ةيدان ةيكاب هلهأ ضعبل ةزانج ىف تاونس عضب دعب اهآر نأ ىلإ ةيراحلا

 هناا تذردسو ايضام ارهدو اديلت ا اعدق ادهع هتركذو انكاس تك رحو انيفد

 تباغف [ ةنس ةبطرق قارف ىلإ ادفاو .ةعوللا تالف وو اجشلا دازو ءّىسن ناك امو

 ضاغ دقف اهزْيم داك امو اهآرف هلهأ ضعب ىلع لزنف داعو ,ماوعأ ةسمخ وحن هرصب نع

 هنإ لوقيو رع مايأو هيبأ رصق ىف اه تناك ىنلا ةنايصلا اهدقفل اهتراضن تبهذو نسحلا

 نأ نع احرف تامل وأ ابرط نجل سنألا ضعب هل ّتسنأو ٍلَصَو لقأ هتلانأ ول كلذ عم

 باذع نم هسفن ىف ىوطي لظ ام عم ىَوّْسلاو ربصلا هل حاتأ ىذلا وه اهنم رافنلا اده

 ريغ وأ عجسل فلكت ريغ ىف لسرملا حيرصلا ىصصقلا ىعقاولا ريوصتلا اذه لثمو

 هل امو هيرصاعم براجتو هيف هبراجتو فيفعلا ىرذعلا بحلا نع مزح نبا ثدحتي عجس

 .لوحتلا :لاوزلا (8) .رادلا ىف ةفرشم فرغ وأ ةفرغ :ةبصق )١(
 .عبتتلا ىلع ةمئاقلا ةفرعملا :ةفايقلا (0) .اهيحاوض :ةبطرق صوحف (؟)

 .راثآلا عبتت ىف قمعتم :انه راثآلا ىف جلدم (9) .مئاوق :بيجارش ('؟) ظ
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 ' هيف ثدحي امو ءاياحض نم هل امو ,كوكشو الآ نم اهيف ريثي امو سوفنلا ىلع ناطلس نم
 ناولسلاو ردغلاو عادخلاو رجلا نمو ءاقللا ىلع دعاوتلاو حلصلاو ماصخلاو باتعلا نم
 ١ هنإ لوقي لصولاب ةداعسلا نع هثيدح ىفو .هكابش ىف ىوطلا لهأ رثعتي امم كلذ ريغ ىلإ
 ةرابعلا هذه نإ باتكلل هقيقحت شماه ىف ىكم رهاطلا روتكدلا لوقيو «ةددحملا ةايحلاو
 ىلاطيإلا قناد هراتخا ىذلا ناونعلا سفن عم قباطتت اهنأل نيقرشتسملا ةماع تتفل
 ةقاط .2ةماحلا قوط رارغ ىلع وهو ٠ ,عئارلا 18 7/108 721008 هباتكل )م ٠م"5-5115560)
 هتف رعم دكؤي امم ىقلخلا ىسفنلا ليلحتلاو رعشلا تاعطقمو بحلا صيصاقأ نم ةفيرط
 ىبدألا ثارتلاب ىتناد ةفرعم ىف - ايثنلاب ركذ اك - سويسالب نيسآ كشي الو .قوطلاب
 ضعب نتا ىلإ باتكلا شماوه ىف اًضيأ ىكم رهاطلا روتكدلا ريشيو ,ىسلدنألا
 بوبحملا نم عونقلا» باب ىف ةصق مزح نبا ركذيو .ةينابسإإلا تاياورلا ىف هتاعوضوم
 تراسف .,تاهزنتملا دحأب لاملا ةياغ ىف اباش تدهاش ةيلقص ىف ار نع «ءىش ىأب
 3 رالا لدقل تانسيو هيما هق را ىذلا ناكملا ىلإ تتأ دعب الف .هيلإ رظنت هفلخ
 ةصقلا هذه ىكاح « سايثام» عدبملا ىنابسإلا مهرعاش نإ ايثنلاب لوقيو .هيمدق 2
 .ةينابساإلا ل ىرخاو ةركبم ةينيتال ةمح رت ةماهحلا قوطل داك هنا قو .عينصلا سفنب

 ةيبدألا مجارتلاو خيراتلا ةباتك

 نايح نبال سبتقملا (1)

 رماع ىبأ نب روصنملل فلخ رزو دقو .نايح نب فلخ نب نايح "'ناورم وبأ وه
 ةبطرقب لظو (ه7494 -9437) كلملا دبع رفظملا هنبال رزو هتافو دعبو (ه115-1511)
 مالا/ دنس نايح هنباب قزرو .277 ةنس ىفوتو .(ه 199-277) اهتنتف عالدنا لاوط
 ثدحملا هيقفلا مه ةثالث هخويش نم ةلصلا هباتك ىف لاوكشي :ننا نقدي ,هتيب رثب ىنعو

 ىدادغبلا دعاص روهشملا ىوغللا ملاعلاو بابحلا ىبأ نبا ىوحنلا ىوغللاو لبان نب رمع
 هل تلمتكا نايح نبا نأ ىلع لدي امم ,ةرجهلل 20”و 20١ ىتنس نيب اوفوت مهعيمجو

 ةصاخو اهبعوتسي اهيلع فكعف بتكلا ةءارقب اموهنم ناكو ,نيرشعلا وحن ىف وهو هتفاقث .

 وسل ذنالا ركفلا خيراتو (توريب عبط) دمحم هنباو ها//١ ةريخذلا هتمحرتو نايح نبا ىف رظنا 00(
 ىف نييفارغجلاو ةيفارغجلا خيراتو 2٠١8 ص ايثنلابل 615 مقر ةلصلاو 7174 مقر ةيغبلاو 8 :ةةودحلاو
 (ديردم عبط) سنؤم نيسح روتكدلل سلدنألا ةعطقل هرشن ةمدقم ىف ىكم دومحم .د ةسارد عجارو
 ٠١١. ص ىضب رلا مكحلا نب نمحرلا دبعب ةصاخلا سبتفملا
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 .انيديأ نيب سيلو 219 ةنس هتافو ىتح ةبطرق حربي ال هيبأ ةافو دعب لظو .خيراتلا بتك

 ودبيو .550 ةنس روهج مزحلا ىبأ دهع ةياهن ىتح ةلودلا نيواود ىف لمع هنأ ىلع لدي ام

 ءابأ فلخي نيح ديلولا ابأ ىرنو ,ةيركلا ةايحلا اه لفك ام هلبق نم هيبألو هل ناك هنأ

 بحاص بقلب تقل هنأ هومج رثم ركذو .اعساو ابتار هل ضرفيو هنيواودب هقحلي اروهج

 كو ومشا دوك دل ىيلتم وب ,ةطرشلا ١ نود لقا مهر هلك نيج يقلل اذه نارك

 هترامإ ىف مكحلا روهج نب ديلولا وبأ مسق نيحو .ةبطرقب ةطرشلا ىلع مايقلا ىلوتي نأ

 ناكو ءاهسفن ةيطرق رمأ كلملا دبعل لعجو ,نمحر لا دبعو كلملا دبع هيدلو نيب ةبطرق

 نب دمتعملاب دجنتسي هلعج امم ,ةلطيلط ريمأ نونلا ىذ نب نومأملا هرصاح ريبدتلا ءىس

 أاهنم ىفنو 2361 ةنس ةرامإلا كلت ىلع ىلوتساف ةصرفلا دمتعملا زهتناو ,ةيليبشإ ريمأ دابع

 ىرنو .عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك نمحر لا دبعو كلملا دبع هينباو ديلولا ابأ

 ىفو .دمتعملا ريزو نوديز نب ركب ىبأب هتقالع قثوي هارن (ىك ,حتفلا اذهب هئنهب نايح نبا

 تلظو ,نهدلاو. تيزلاو حمقلا نم هيلإ ةلسرا اه لع: اهبف هركشي هل ةلاسر ةريخذلا

 م وسلا و .نايح نبا لا

 ىه سبتقملا بناجب

 .ضانلاوب :كللاا في نقظلا :مينناو زوصتلل: ةلردت :ةيرماتلا: ”ةلزدلا نايف تف

 117 نس وحل لإ 1855 ةيس ةقنلا خيراتب ٌىدتبيو نيتملا باتك - ؟

 نع روهج نب ديلولا ىبأل دابع نب , دمتعملا علخ ىف وهو ىربكلا ةشطبلا باتكو - *

ا بونجلا ىف شيطلش ةريزج ىلإ نمحر لا دبعو كلملا دبع هيدلو عم هيفنو ةبطرق
 ىبرغل

 ] :نسلدن اللا

 تناك لب «نيتملا باتك نع القتسم اباتك نكت مل ةيرماعلا ةلودلا رابخأ ا ل

 ناك هنإ لاقي ذإ ,نيتملا باتك ىف اءزج ناك ىربكلا ةشطبلا باتك لثملابو .ىلوألا هؤازجأ

 ' باتك سلدنألا خيرات ىف ناباتك انيأر ىف هل ناك انإ نايح نبا نأكو .ةدلجم نيتس ىف 0

 ىفو ءهمجح ةماخض ببسب نمزلا دي نم نيتملا باتك طقس دقو .نيتملا باتكو سبتقملا

 بتكو ديعس نبال برغملاو ىراذع نبال برغملا نايبلا نم ثلاثلا ءزجلاو ةريخذلا باتك

 | مضي ءزج : : ءازجأ ةسمخ لق وأ عطق سمح سبتقملا نم تيقبو .ةريثك هنم لوقن رابألا نبا .

  طسوألا :نيعرلا تبع .هنبا ةرامإ نم ارطشو (ه؟:5- 14 ١ .ىضيرلا كلل ةراغإ

  خيرات» هباتك ىف ارارم هيلإ عجرو لاسنقورب قرشتسملا هكلمت دقو (ه518-505)
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 مضي ناث ءزجو .فورعم ريغ لاسنقورب توم دعب ءزجلا اذه ريصمو «ةيمالسإلا اينابسإ
 ىكم دومحم روتكدلا هرشن (ه 774 - 778) دمحم هنباو طسوألا نمحر لا دبع ةرامإ ةيقب
 بهارلا هرشن (ه51٠70-0/١00) دمحم نب هللا دبع ةرامإ مضي ثلاث ءزجو .توريبب

 مسأب ديردمي "5 عبار رخو .ىكم روتكدلا نآلا هرشن ديعيو ءسيراأبب اينوطنأ روشتلم .

 ةفالخ نم ربكألا رطشلا مضيو .حبصو ىطنيروكب انيعتسم اتيملاش هرشن سماخلا ءزجلا
 ةفالخ نم تاونس سمخ ثادحا ىف ءزج مث .(ه1١٠90-١٠٠0) رصانلا نمح رلا دبع
 و .ىجحلا نمحر لا دبع روتكدلا توريبب هرشن (ه1560-511) رصنتسملا

 ىلع ةيترملا ثادحألا ىلإ ىومأ مكاح لك خيرات ىف مضي هنأب سبتقملا ىف نايح نبا
 ةينارمعلاو ةيعاتجالا لاوحألاو مكاحلا ةيصخش نع ةمهم تامولعم تاونسلا
 ءالعلاو ةاضقلاو داوقللو همايأ ىف ءارزولل ةلصفم مجارت عم هدهع ىف ةيداصتقالاو
 ىنارمعلاو ىعامتجالاو ىناقثلا سلدنألا خيرات سبتقملا عمجي كلذبو .ءارعشلاو باتكلاو
 صاخلا ءزجلا يف نايح نبا ثيدح نم ةعطق ركذنو .ىسايسلا اهخيرات ىلإ ىداصتقالاو
 .سنكشبلا دالب ىف ةرابت ةكلمم ةدعاق ةنولبتب ةنيدمل ةتوزغ نع رصانلاب

 - برحلا راد ىلإ هلا نيدل رصانلا ةفيلخلا |رغ ةئامثالثو ةرشع ىتنثأ ةنس ىف »
 هرفس ىف كلسو ,سنكشتبلا ةرفكلا هللا ءادعأ دلب : :ةنوُلبنبِب ةفو رعملا هتوُرَغ - هللا اهرمد

 ناكو : محا | كك قب دمتم هكف وزغلاو هيلإ لوزنلا نم عنمتو «قرشلا قيرط اذه

 لخدي ٠ دف عقوأو هطاسب ب ىِطود هن وصح ,لزانف .ةيينلب. 95 رزاوخأ نهرا كا ةايدخب

 جلعلا ناكو و 0 م ل ةرفكلا 1 ا 9
 هنم لقتنا مث .هيف ام عيمج قارحإو همدهب رمأف هالخأ دق - هللا هنعل - يهريمأ " هجناش

 نف اوفلخوةرفكلا اهالخأ دق ةغينم نوصح هلوح تناكو ةبلا ةرطنقب فرعي عضوم ىلإ

 0 :م جولع أجلو اهلاقتنا نع اولجُعأ ذإ .مهتمعطأو مهتعتمأ ٌعيمج .*نلطلاس
 نوملسملا لزي ملف ءرهنلا ىلع "فرج ريفش ىف ''ناريغ ةثالث ىلإ مهدالوأو

 ةطوسعلا اهيفارا ةاهظتاشم (4) 5” لاو هراوغأ (10)
 .ضرألا نم ضفخنملا :راغ عمج ناريغ (5) .رذقلا :سجر عمج ساجرألا (؟)

 :ىداولا فيك :فرمح متناسق" (5) مكاح :هجناشو .ظفلا رفاكلا :جلعلا (؟)
 .(ه5١12-؟97) سنكشبلا
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  ناريغلا كلت هللا حتف ىتح ءاهيلاعأ نم مهيلع '' ' نوروستُيو ءاهيف مهيلإ ''"نولف ظ

 ىتلا ةرفكلا نوصح َتَمِدُهو .ةعتمألا اومنغو ىراَّرْذلا اوبَسو جولغلا اولتقف ا
 هذه نم هللا نيدل رصانلا لقنت مث .ةمئاق ةرخص اهيف قبي ملف ,ةهجلا كلت ىف تناك
 تيستسماو عماير اان ترحل شجلاف نصح ىلإ اموي اهيف ماقأ. كاي لا
 ماحتقالاو ةرفكلا دلب ىف لاغيإلا ىلع مرعتسا مث :.لاصتسالاو: قلاب هي ةعورز

 مهراد '"ارقُع ىف مهتياكنو مهرافك عمتجمو مهرارق عضوم ىلإ لصوتلاو ' 00
 لحتراو 6 و" تفاقملا نموت ا ةئبعتب رمأو . .مهنمأ ن
 عدومب ع : ال شويجلاو .قعطقنم هونت ا "ل نيب نيدل 2

 هلل اويشحو هأرق تمدهو' هلك فوتسُي مل ام تدسفأو ةعورو تفّسنَو ' ما الإ

7 
 قلل
 لس ص

 ولق
 ولي

 ريب روب
 0 ركن ةيلاخ اهيا 0 ع نأ ىلإ

 اعاق 00 ينخت - ءاهيلع ىديألا تعمجف هيي ناكمو 000 عض ومو ةمّظعملا

 رو كلاسملا قيض ''''جف هرمم ىف ناكو .هللا نيدل رصانلا لقنتو ''' ا
 نصاب قماش لب لبج ىف لا لا >5 هللا ًءادعأ 0 هزادملا

 ًَ هو 0 2
 رولا ةزعب نوملسملا مّدقتو ءنوجرعي ل ا م نيربدم ' "اوعشقناف

 ا (١مك),.<9 <
 .« رصنل هروسو

 نبا ىضمي ةيبرحلا عقاوملا ريوصت ىف عرابلا ةيويحلاب قفاخلا ىبدألا بولسألا اذهبو
 «بنطني.هل داو وخل نيفم. نم ةمسس ةناكو ةيضراتلا هبنك نم: هنيغو نمقتملا ق.نايح

 :هتلصاتسا ةهتملطقا 9 .لاعألا نم هنو اي هةوهبلا نولقوتت 1

 .مهدبعم :ءابلا رسكب مهتعيب )١١( .نوقلستي :نوروستي )١(
 .هيف تابن ال :افصفص (١؟) .عضوملا :ةلحملا (')

 :قيرط :جف )١9( وأ نصحلا لوح ام :ضبر عمج ضابرألا (5)
 .عمجت :٠ :رهاظت )١4( .ةئيدملا

 :نسيملا ”ةرخوم ءةقاشلا 18) :اهلاعاوب اهطاسما :ةالبلا :تاورس.(8)

 .نيفتخمو نيلتحم :نيمنستم )١1( .اهطسو :مهراد رقع )١(

 ا ا 0 .ناسرفلا ةعامج :بنقم عمج بناقملا (0)

 .دجم :انه ةروس )١4( .حالسلل هلمح :ركسعلا كش (48)

 .لبج عمج :ليجا
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 كرف نانا قت هلا وتس :ةيجي لاى ن وتم نمو ملك خس هيرو ان لك هدف ري نيعم
 اهنأكل ؟ةعاصت ىأو اهتعاصنو اهتناصرو اهتلازجب ةقحالتم رْسَي ىف اهفصري ىتلا هظافلأب
 اهماكأ هل تحتفتف ءناَّيَح نبا ءاج ىتح .ةيبدألا ةيوغللا اهماكأ ىف ةئبتخم ظافلألا تناك
 ذلي ىذلا قنورلا عم اهتاريبعت جْسنو اهرايتخا ىف ةعورلا هذه هل 1 يم دلا هظداقلاو
 ىتلا ةيعيدبلا ل قيوازت نم ءىشب هيلع نيعتسي ال قنور وهو .روعشلاو لقعلا

 كلذ ىف هلثم .ءاوفع ءاج أم الإ عجسلا نم ءىش وص تاك ضعب ايهطم ذخأ

 دصتقم درس لب .طيرفت الو ىخيراتلا درسلا ىف طارفإ الو مزح نباو ديهش نبا لثم
 ءارمألا نم مط مجرتي نمل ىعاتتجالاو ىسفنلا ريوصتلا ماكحإ عم ,ةقدب ىناعملا ىدؤي
 تنامي كدي [فادؤ. :ىراوقلاو :ءادقلاو ةكيق رلا ميضاتملا يتاعصاو:ةاضقلاو هش

 قوسي ام اريثكو .ئواسمو بياعم نم اهيلع لجُس دق دق ام اهبقانمو ةيصخشلا نس
 وحن ىلع خيراتلا فافَج ٌىراقلا نع ففخت وأ ةيصخشلا حمالم ممتت ةعتم اصصق
 هتّيِظَح نع هعلطم ىف هثيدحو رصانلاب صاخلا ءزجلا نم ىلوألا تاحفصلا ىف اناقلي ام
 هطخس كابش ىف اهتعقوأو ةرحلا همع ةئبا نم هتبلَس فيكو رصنتسملا هدهع ىلو مأ ناجرم

 نهديكو ءاسنلا ركم نم روصت امب ةفيرط ةصق ىهو .اهتايح ىهتنم ىتح اهركمو اهئاهدب
 سبتقملا ىف نايح نبا تاباتك نأ قحلا ىفو .ةعداخلا ليحلا ضعب نم كلذل نذختي امو
 .هدعب الو هلبق هل ليثم ال ةيبدألا ةيخيراتلا ةباتكلا نم ٌرزارط هريغو

 ماسب نبال ةريخذلا (ب)

 ىلع برغلا ىصقأ ىف نيَمْتَس نم ىنيرتنشلا ىبلغتلا م أسيا ن نب '''ىلع نسحلا وبأ وه
 6 ةنس ليبق اهب دلو .ةنويشأ دنع ىسلطألا طيحملا ىف هيصم نم برقلاب هلت رن

 فاما و رك ةنيذألا :ةقطوت ةحتنت» رو | ةسسدراب قعو هاسلا نمدع ل لع ةرهال

 هميلقإ ةمصاع سويلطب ريمأ لكوتملاب نوطيحي ْنَمو ءابدألا نم هتدلبب نم ةبحص

 9/غو ا/8//80و 2017/7 اه هريرحت ءانثأ ىفو نيؤربملا تايار .هترتو ماسي نبا ق. رظنا )١(
 قيقحت) ىعالكلل مالكلا ةعنص ماكحإ رظناو برغملا هباتكو 20 ص (ةرهاقلا عبط) ديعس نبال

 تبا :لاشرا نكد ذا لل" نحل هانا تاور بدألا خيراتو 7 ءابدألا مجعموم
 ققح دقو .هرثنو هرعش نم ةريبك ةفئاط هل ةجافخ ةريخذلا هباتكل هتمدقمو ٠١8/7 نالكوربل ىبرعلا

 ةرشن اهرشنو ةريخذلا سابع ناسحإ روتكدلا ىفو ١54/١ نودبع نبأ عم هترواحم ىف هعجارو
 .ءارجا «ةنثاق :ق ةققحم ةلع نيواودب هلمع ىفو “/”١, نيدودلا نبال هئاقل
 +6 ةريغتذلل هقيلات ءادقبا قو. را ةيلييشإ
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 ] هنوبشأ لزنيو .تاحراطم مهعم هلو ,نودبع نبا رعاشلا لثم هب نيململا هيلع نيدفاولاو

 | ىلع لدي امم ,هرثنو همظن نم ةفئاط هنع بتكيو نيدودلا نبا اهبيدأب ىقتليو 2177 ةنس

 .مهلئاسرو مهراعشأ ضعب نيودتو هبابش ذنم هنطوم ءابدأ ىلع فرعتلاب فغشي ذخأ هنأ

 هتمدقم ىف ركذ (ى - اهنم رجابم هلعج ناب ىلع ةراغالا نب لاخلا فراضت رثكأو

 ىف بلقتلا ىلإ هرطضا امم ,دالتلاو فيرطلا دفنتسا نا كب ميسا عورم - ةريخذلل

 اهبو ,دابع ىنب ةمصاع ةيليبشإ ىلإ هجتا امنإو ءسويلطب هميلقإ ةمصاع ىلإ هجتي ملو .دالبلا

 هباتك ىف ديعس نبا لوقيو ءءارعشلاو باتكلا نم ذئنيح سلدنألاب لفاح دشح ربكأ ناك

 هلعلو ,ةيناطلسلا اهامعأ ضعب ىف مدخ هنإ ماسب ن نبا ركذيو .هل انطوم اهذختا هنإ تايارلا

 اهريمأو نيطبارملا دهع دهع اهيف هلظأ نأ ثبلي ملو .دايغ: نب .دمتعملا :دهغ نم ةرخاب كلذ ادن

 نقو هركو أ نع نس ديال لم دس دوم ل

 ةريخذلل هتمدقم ىف ماَسب نبا ديشيو .اماع نيرشعو ةعبس - لاقي ايف - ةيليبشإ ىلي لظ

 نأ حضاولا نم نكلو .همسي ملو ءرفولا ءاطعلا نم ءابدألا ىلعو هيلع غب امو هدهعب

 نب ريس هب ديري امإ دالبلاو ةيليبشإ مكح ىف فلخ نم ىلع باطتسملا ءانثلا اذه

 .قافآلا هب بوجت ىتح همساب اهل ازًرطم ةريخذلا هترضح ىلإ مَّدق هنإ لوقيو ركبوا

 ىفعتسا هنا ودبي اك نيح ىلإ نيح نم اهيلإ دوعي مث .تارتف ةيليبشإ كرتي ناك هنأ ودبيو

 هيلع هقدغب ٠ ناك امب ايفتكم ةريخذلا ريرحت ىلع همزع عمجي ذخأ ذنم ةيناطلسلا لامعألا نم

 اهخسن عيب نم هرفو امو اهيف مهركذ فرشب اوظحي نأ نوديري نمم ءارعشلاو باتكلا

 اغلبم هتخسن ىف هاطعأ ركب ىبأ نب ريس نأ ىف كش الو ,هيبحو بدألا ةاومل اهئادهإ وأ

 .ةرجهلل 081 ةنس ىفوت نأ ىلإ ةبيط ةشيع هل لفك هنأ نظلا ربكأ .لاملا نم اخض

 ناد معو تادلص هي اه قب ىبارغ نادل نيوتن هققع ريغ تاكو ؤ
 عفشو .ةيفاض تامجرت ياك تيا زملا رع لئارأر فئاوطلا ءارمأ رصع ءارعشل ماسب

 ىراصن عم مهكراعمو نمل ذناالا لهأو ماكحلاو ءارمألا نع ةيعامتجاو ةيسايس نابخاب كلذ

 «سل دب الا :ةطسس وم قي اهنقاشي انو: ةيطرقل مسق :ماسقأ ةعبرأ باتكلا - .لايشلا

 بناجلا لهأل مسقو .طيحملا رحبلا لحابب ىتح ىبرغلا بناجلا لهأو ةيليبشإل مسقو

 ريو لع عود اولا نضاخ عبار مف تا لعألا عقلا" ىلإ ةيضلمو ةيناد. 7 ايقرغلا

 ". اريمأ وأ ارعاش وأ ابتاك ضرعي نيح وهو .ةيبرغملا دالبلاو قرشملا نم سلدنألا

 ' ليصفتلا ىلإ دمعي لب ةليلق ةيرثنو ةيرعش تافطتقم وأ ةلمحج تاملكب ىفتكي ال اريزو وأ ْ

 ع . .ةيليلحت ةردقبو نينملا هباتك ىف نايح نبا فئاوطلا رصع خرؤم انيعتسم قئاقدلا ركذو .
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 ةسايسلا لاجرو ءابدألا نم مهنع ثدحتي نم حمالم ولجي ام لك دشح ىلع ةينايبو
 ىَف ىناهبصألا داععلاو هتميتي ىف ىبلاعثلا نع انيب افالتخا فلتخي كلدب وهو ,مكحلاو
 اك هنع بتكي نم ةيصخش فشكت ال ءارطالاو ءانثلا نم ادوشح فصري ال ذإ ,هتديرخ
 عجسلا ىلع هباتك ىف دمتعي هنأ نم مغرلا ىلع ٠ ءامات ءالج هتيصخش ولجحي لب .ناعنصي

 برضنلو ءرماغ ءايض ىف اهضرعي لب ,ةيصخشلا قئاقح رتسي ال عجس هنأ ريغ ٠ ءامهلثم
 ءارعش نيب هتمحرت ترم ىدلا ءادمحلا عيدا ديعىا رعاشلل هتمجرت وه ٠ الاثم كلذل
 :'''ةلكاشلا هذه ىلع اهحتتفي وهو حيدملا

 .ةروهشم ميل عت ناويدو .ٍةريسو ٍربَخ رحبو ,ةريهظ سمش اذه هللا دبع وبأ ن ناك »

 ىلإ "'لبقُم نبا حّْدقب اهيف بّرَصو .للهتملا حّبَصلا حوضو فراعملا قيرط يف حضو
 هي ل ل لع ا 500 . عَرنَم ةلاصأو , طقم ةلالج

 ءارالاو د ةيفيسوملا :ءاحتألا فيي هيف عم «فو رعم روهشم فينصتو فيلات ضورعلا ىف
 نم هيلع ملكت اميف همالك ضقنو , "ارامحلاب زوبنملا ّىِطَسقَرّسلا ىلع هيف درو .ةيليلخلا
 ىفو .هرمع ٌرثكأ ةيرملا نطوتسا هنأ الاغا ىداو نم هللا دبع ىبأ لصأو .راطشألا
 مهيف هلو .دوه ىنب رغثب قحلو .كلانه مهدنع َبِلوُط كلذ عمو .هرعش ٌمظعم حدامص ىنب

 ”ةيفيسلل .ةغلبقا نمر رتل نم .ةجورخم دعي .لئاقلا ضر .ديصق ام ٌريغ اضيأ

 | ريسألا الو ريزولا ىرأ ,تسلف مهنع تدعقو  ىتعانق تسر

 ٌّبعصأ اهيلإ ٌبكرو ,بهذم لك هّيَلِب تبهذ ةينارصن ةّيبصب هابص ىف نم دق ناكو

 لف اك ةريّون اهيّمسي ناكو .هاوّهو هيأر ىف اهمكحو .هاضر ٌهِجو اهوحن فرصف ٠ ةنبك رم

 اذه ىف تبتك دقو . هوقلع نم مسا رييغتو ,هوبحأ نمع ةيانكلا ىف اهدق ءافرظلا ٌءارعشلا

 ماما نضعيو جذور ةقاضرا قئارو ءهحلم ل

 مهبي ال |ئاد اهيف اس ,عوجسم ةريخذلا ةيقب لثم دادحلا نباب كييرقتلاو
 عجسلا ىف نآلا ىرن ام وحن ىلع امات احيضوت اهحضوي لب باتكلاو ءارعشلا تايصخش

 )١( ةريخذلا ١/11. )'( ةوذجلا ىف هرظناو نوحتف نب ديعس وه 5١17
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 ,سيق نم لصألا ىبرع وهف ءامات ءالج هتفاقثو هحالم ولجي ذإ .دادحلا َنبا هب مق ىذلا
 .هراعشأ كلذ نع منتو لئاوألا مولع نم اهب لصتي امو ةفسلفلاب ةعساو ةفاقث افقثم ناكو

 اجتحم رامحلاب بقلملا ىطسقرسلا فوسليفلا ىلع هيف در باتك ضورعلا ملع ىف هلو
 ىف كلذب انمملأ دقو ةلمهملا ضيراعألا نع هركذ امب ملعلا اذه عضاو دمحأ نب ليلخلل

 نم: :ىقرشلا .لانتلا ىلإ :شآ :قداو: ةنيدم هسأر. طقسم :نأ .ركذيو.دادحلا قبا ةمحرت
 هاو اند ا رهأ حداص ىنب حدمي ةيلاوتم تاونس اهب شاعو .ةيرمل نطوتسا:هئاو ةطانارغ
 هاخأ لقتعا هنأ ةمحرتلاب دعب ايف ركذيسو مصتعملا اهريمأب هتقالع وفص ركع ام ثدح

 داع هنأ ةمجرتلاب دعب اهيف ركذيو ,ةطسقرسب دوه ىنب ىلإ ههجو ىلو هنإ لوقيو 2513: ةنش

 نأ ىلإ ةيرملاب لظو «هارق لزجأو مصتعملا همركأو ءهاوثُم اهب ٌدْعَب نسحو» ةيرملا ىلإ ةيناث
 ضرعي مث .هلئاسرو هرثن نم ةريبك ةعطق ةمجرتلا ىف انيلع ضرعيو 58٠١. ةنس اهب ىفوت

 ىقيقحلا اهمسا نإ لوقيو ةعيدب ةعطق ةَريونب هلزغ نم فطتقيو ,هرعش نم-فئارط انيلع
 نب مصتعملا ىف هحئادم نم تافطتقم ركذي مث ءىبرع مساب اهومس اهلهأ نأكو ,ةليمح
 دادحلا نبا رعش نم.ةتاراكا افعى يسأل هقوذ انل ىلجتي الو ,400 ةنس ذنم حداص
 .ىرعملا دنع هلصأ ىلإ دادحلا نبال اتيب دري ذإ ةيدقنلا هتردق انل لجتت اضيأ لب ءبسحف

 7 وبحر بن ايلجلا كغ. ناو ةانعت ىلإ ىرعملا قبس ىايبذلا ةغبانلا نإ لوقيو
 0 .ىنعملاب قلعتي اتيب ىومألا فعلا ةرجو ىبأل ركذيو هيف دادحلا نبا عم كركتشي

 ىف ملأ ىبنتملا نأ ركذيو ىبنتملل نيتيبو هل تيب نيب ٌةلص ظحاليو ةينا ةاليصق دادحلا وكل

 هذه لثم اناقلتو .ىرمتلل نيقيبب ةيتيد. ف :قاويسم شم ناويديلولا نب ملسمل نيتيبب هيتيب

 ىلإ مصتعملل ةحدم ىف دادحلا نبا راشأو .اراركتو ارارم هريخذلا ىف ةيدقنلا تاقيلعتلا

 تلماكت كلذبو .ئراقلل احاورتسا اهصقي ماسب نبا درطتساف ةيلهاجلا ىف نيظراقلا ةصق

 هرثن ىف وأ هتفاقث ىف وأ ةريونل هبابش علاطم ىف هبحو هتريس ىف ءاوس دادحلا نبا ةمجرت
 .دوه نب ردتقملاو مصتعملا حيدم ىف هعئادبو هفئارطو هروش كيوا

 ناص هنإ 4/1) ىببطلا ىنب : ناعتشا نع يدعي لوألا مسقلا ىف ماسب نبا لوقيو

 ّىحنم هب دارأ هنأكو «ضي رعتلا حيلم نم نوكي نأ الإ عدقملا ءاجطلا ركذ نع هباتك

 مسقلا ىف هارن ذإ ىنيد ىحنب هدنع ىحنملا اذه جزقميو .انايحأ ةقدب هقبطي مل نإو ايقالخأ
 عزنمم رثأتملا ىفسلفلا رعشلا ىلع لمحي (278/7) نوبهو نبا رعاشلل هتججرتب ىناثلا
 ريزولا ةمجرتب لوألا مسقلا ىف لمح جيو شتي اع رثكا هنت ىشوفالغلا آو. ىينتلا
 رعاش لعجي نأك قوذلا اهجمي ىتلا ةديعبلا تاراعتسالا ىلع )841/١( خامشلا نبا
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 .اًسأف ةباهملل ثلاث رعاش لعجيو اضرب ىَولملل نات رعاش لعجيو مدْقَع لحي اًسيك مالكلل
 ةليخالاو تاراعتسالاب جامي عئار فحتم ىلإ ةريخذلا هب لاحأ ىفصم ىبدأ قود هل ناكو

 ءرثنلاو رعشلا نم نييسلدنألل ىصحت ال دئارفب جوي هنإ لب ةعئارلا عيدبلا عّلو ةركتبمل

 كرتي ماسب نبا دكي ملو .بتاكو رعاش نيب نيعست نم رثكأ باتكلا ىف نوغلبي مهنأ ىفكيو

 نم باتكلا ةمدقم ىف هركذ ام ةقدب روصي ىتح هضرع الإ هيف : عدبأ ايبدأ المع مهدحأل

 .ىلعألا قفألا ىف هنم ةاخاو بدألا ىف نسلذدنالا :قاوفت

 ابوجحم ارثنو ارعش ةرهابلا هعئاورب ىسلدنألا بدألا لظل ةريخذلا الول هنأ قحلا ىفو
 هنأ :فحضلا ضعب ىف ماسب نبا ركذو .هخيرات بتكي نأ دحأ عاطتسا املو نيثحابلا نع

 0٠٠ ةنس اهريرحتب اينعم لازي ال ناك هنإ لاقو 611 ةنس ةبطرقب ةريخذلا ريرحت أدتبا

 ضعب ىف رظنلا ديعي لازي ال ناك هنأ ودبيو 007 ةنس عبارلا اهمسق ىف ةباتكلا أدب هنأو
 ائيش 0٠ "يمن هيدا دو ما كذب لاخلا نإ ىلا تاكلل عر قدارناا ءاطوصف
 بير نودبو .هبدأ نم جذاف ضعب هيلإ لسريل هبطاخي نأ هناوخإ ضعب , لأسف ,.هلسرت نم

 اهب ءونت دوهج ىهو .ةلواطتم نينس ىف ةينضم ادوهج ماسب نبا نم ةريخدلا تضتقا

 .ةوقلا ولوا ةبصعلا

 9و : ٠
 نيقلب نب هللا دبع تاركذم

)1( 
 رخآ ىناوريقلا ىجاهنصلا ىريز نب نسكام نب سوبح نب قي نب

 قرت قف ؛ ىواز ةريبلإو ةطانرغب ةرامإلا هذه مهل داش :ىتاوطلا :ةنيعل' سر قيدعا نها

 ] ىتح نسكام نب سوبح هيخأ نبا هفلخو ٠ ةنس ىتح اهنوئش ىلي لظو «ةنتفلا نمز
 هيخأ نبا هذعب اهثروو 10-5 .ةليش هتافو ىتح سيدأب هنبا هذعب اهيلع ماقو 1 1

 هللا دبع وه

 مل هنأ ريغ ةفاقثلاو ةيبرعلا نم اظح زاحو .هرمع نم ةنماثلا ىف وهو نيقلب نب هللا دبع

 نيب رحب ريغ ازامغأ ءارزو ذختاف .مكحلا ريبدت ىف ةراهملاو ةسايسلا نم بيصن ىلع نكي

 .فيسلا دمغم ةبايه انابج ناك هنإ خرؤملا فريصلا نبا لوقيو .ىجاهنصلا ةجامس لثم
 هيلع ضرف دقو .ةلاتشق ريمأ سداسلا سنوفلأ ركذ اهلك هصئارف دعترت نأ ايعيبط ناكف

 نبال برغملا نايبلاو ١١١/54 نودلخ نبا خيراتو ٠١8/7 برغملا نيقلب نب هللا دبع ىف رظنا )١(

 رادب ةروشنم هقا دبع ريمألا تاركذمو .ىراذع (لاسنقورب ةعبط) بيطخلا نبال مالعألا لامعأو

 .ةرهاقلا ىف فراعملا "الؤ/8 ةطاحاإلاو اهدعب امم 5
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 - ريمأ نيفشات نب فسوي روبعل للهي نأ ايعيبط ناكو .ايونس اهعفدي رانيد فالآ ةرشع

 داك اقحس هشيجل هقحسو ةقالزلا يف سنوفلأ هتعقاومو سلدنألا ىلإ هدونجب نيطبارملا

 اسف اتا لا ىدنألا ءارمأ فاغو ,برغملا ىلإ فسوي داعو .رذي الو هنم ىقبي ال

 قءاهتنلا تافيار هيعأ لع دع لك :ىيداملا ىقوقلا نإ ديوقب ا مو يني انف

 امهريغو نيقلب نب هللا دبعو ةيليبشإ ريمأ دابع نب دمتعملا ذخأو .فسويب ةيناث سلدنألا

 اطلس ىلإ سلدنألا مضو مطزع ىف فسوي ركفي نأ ةيشخ سنوقلأ خارصتسا نولوامي

 اذبف 6/١ ةنس اهيلإ ربعف ,عايضلا نم سلدنألا ىلع ىشخو نا او فرعو

 ناك اك كيوي ءاقلل ههيح دعي .لاذي ل ناكر تدلل نيب كا ديغ :اهريماو ةظانرف

 ,نوعلا دي هل دميل ةريثك لاومأب هعمطيو ةسيفن اياده هيلإ لسريو سنوفلأ ضوافي

 ,ةطانرغ نم نيخسرف ةفاسم ىلع حبصأ دق ناكو نيفشات نبا ىقلي نأ هؤاصلخ هحصنو

 لك ردوصو .هرطاخ ٌبيطو هلهأو هسفن ىلع هنّمأف ءوفعلا الئاس ابحرم الجرتم هيقلف

 ىلع كلذ لك عيزوتب فسوي رمأو .لاومأ نم همأو هللا دبع كلم ام لكو رصقلاب ناك ام

 ىف هنوسنؤي نيعيشم عم ىصقألا برغملا ىلإ هللا دبع ىفنو .ء ىشب هنم رثأتسي مو هداوق

 :ةارغاب هلوتاو «قيقت اه كلانس الإ: :هقسوب ةيلا ةينكو .«ةريوما نولفكتيو قيرطلا

 ءاتنبو نيدلو قالزو ,ةميرك ةشيعم شاعف ,هتابغر ىف - بيطخلا نبا لوقي (ى - هفعسأو

 اك هلام هت -ىفوت نيح - مط كرتو

 ةلودب ةنئاكلا ةثداحلا نع نايبتلا» مساب اباتك تابغأب هافنم ءانثأ ىف هللا دبع بتكو

 اهرشتف «قاروألا .نضغن , صقنت ةخسن هنم تظفح دق تناكو «ةطانرغ ىف ىريز ىنب

 عازف لوألا لوصفلا ىف وهو .«هللا دبع ريمألا تاركدم» مساب لاسنفورب تسلا

 نب 0 نينيسأتو سلدنألا ىلإ نييسنوتلا وأ نييقي رفإإلا ىريز ىنب مّدَقَم ىكحي باتكلا

 هترادإو اهمكج ميظنت ف هذدعب نك انف نب س وبح رببدنو ةطانرغ ف مهترامإل ىريز

 هريزو ىلإ مكحلا موس هضي وفتو ةقلام ىلع هءاليتساو هذعب ةرامإلا سيدأب هئيا ثاريمو ْ

 .مكحلا هداسفإو ةّليرغنلا نبا تارماؤمو رصقلا ىف ءاسنلا ذوفن دايهتا قل هلا ندا فوروتلا

 نع ثيدحلا ىف لوصف ةينانث بقاعتت مث ناك ىلع سيداب ءاليتساو هل ةجاهنص لتقو

 تاجا .نغ فيدملاب الط ليهم ةيقيقحب دعنا زكذم لإ تاتكلا لوني. اهنقو :ةئرامإ

 2 ىدأ امم اهريغو ةطانرغ ىلع ةقحالتملا هتاراغو سداسلا سنوفلأ مامأ اهقزقو سلدنألا
 نبال تارافسلاو ءارمألا خا صتسأ نم ناك 2 مث الا ة؛نس لل "1 ىلع هئاليتسا ىلإ ْ

 . هلام ادهاحم هعم ةقالزلا ةعقوم ىف هللا دبع ريمألا كارتشاو سلدنألا ىلإ هروبعو نيفشات
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 ةدوعو نٌسلدن الا ةحرابمو .ةدوعلا ىلإ هرارطضاو برغملا ىلإ فسوي عوجرو .هدونجو
 نارشلا ن ةذحاو نيفشات نبا هيلع دهاع امل هضقن رربي نأ لواحيو .فالخلا ىلإ اهقاروما
 هنأ ىربكلا ةءوسلاو .هب رحو هتلزانمل ادادعتسا جاربألا ء ءالعإو راوسألا ءانبو تاوقآلا
 نبا نإ لوقيو ءايونس هل ةيزحلا ءادأب اهيف مزتلا سداسلا نييناوقلا عم ةدهاعم دقع
 ضرعيو .هكلسم رربي هللا دبع هيلإ بتكو هددهب هيلإ لسرأف ,عنص 0 م اس
 لصيف .ةيعاتتجالا لاوحألاو ةيصخشلا نوئشلا ضعبو هتراما ىف ثادحألا ضعب
 ءامأ هشيج لونم روصيو اهثعش ملل 88 ةنس سلدنألا ىلإ نيفشات نبا روبع ىف ثيدحلا
 هيفن نم ناك امو ميلستلا ىلإ هرارطضاو هنع دنجلاو سانلا فارصناو املا قحأو ةطانرغ
 هتالمأت نم ةفئاطب تاركذملا ىهنيو .فئاوطلا ءارمأ ةيقب لزع نمو ىصقألا برغملا ىلإ

 لالحنالا نم روصت امب ةسيفن ةفرط تاركدملاو :ةدالوأ نعو هسفن نع عيدا
 طوقس ىلإ ىدأ امم فئاوطلا ارح نمز سلدنألا ف ىقالخألاو ىعامتجالاو ىسايسلا
 ىبرحلاو ىسايسلا فقوملا ساكعناو هل اهئارمأ عونخو سداسلا سنوفلأ رجح ىف ةلطيلط
 ,ىومألا ريضغعلا ق:ناشلا ناك امك سلدنألا ماكحل ةيزجلا نودؤي لامشلا ىراصن دعي ملف
 نأ اهعيمج نبل دنالا تكشوأو ,سنوفلال ةيزحلا نودؤي اهؤارمأو سلدنالا ماكح حبصأ لب
 نإ هدرو ةقالزلا ىف سنوفلا رافظأ ملقف نيفشات نبا اهكرادت نأ الول هرجح ىف طقست
 لب .ءبسحف سل كن الإ مع ىذلا لالحنالا تاركذملا روصت الو .اروحدم ائساخ هركو
 هللا دبع اهريمأ دهع ىف ةصاخو ىريز ىنب دهع ىف اهاوحأ عيمجو ةطانرغ اضيأ روصت
 نسل وقلا عم ىرزملا ء ءىطاوتلا ىف هتالواحمو هناريج عم هتاعزانمو همكح داسف . روصت اى
 ريربت لواحي اثبعو :ةئثا رب وم نلت الا دقتم ذقنم نيفشات نبا دض هودع ةلاتشق 0 نسداسلا
 هذه ةسافن عمو :تاغا ىلإ هيفنو .هلزعو هترامإ عايض نإ تدأ ىتلا هتسايس داسف
 تافيحصتب تألتماف ةيبرعلا نسحي نكي مل ذإ اهققحم لاسنفورب دي اهب تثبع تاركذلا

 تاركذملا نم قوسنو .تاملكلاو روطسلا ىف تافاسم اهنيب دجوت ةريثك لاوحا ىف داكت ال
 لك ضاضفناو نيفشات نبا اهنم برتقا نيح ةطانرغ لهأ نع هللا دبع ثيدح نم ةعطق
 ءاسنلا نم مدخلا ىتحو مهريغو ةبلاقصلا نم ديبعلا ىتح هنع سانلاو دنجلا نم اهيف نم
 :'''لوقي ,ناملغلاو

 مهيديأ ىلع ةدايزلا ىف نيعماط (ةبراغملاب) مهب نيطبتغم اوناكف رب ربْلا نم دنجلا امأ»

 ريق ف ضنلا اهعصو. >0 نع تاركذملا 00
 .عضوم
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 .اهيلع مهعجارو .ةعاطلاب مهبتك اومدقو '''دحَجب هوقلي ال نأ ىلع مهأر قفتاو ,ةيسنجلل

 لهأو راجتلا نم ناك ْنَم امأو ..هيلع اوناك ام لضفأ ىلع مهنكامأ ىف مهيقبي نأب مهدعي
 مهرثكأو .اهلهأ مه الو ,برحلاب مهل ةقاط الو رصتنا نم عم مهنأ هين ىلع اوناكف دلبلا .

 .اهريغ ىف اكءعناص وأ انه رجات ؟راصحلا لمتخن هجو ىأل» :لوقي ةدلبلا نم جرخ

 ةاكرلا ريغ اهلي األ ناو دن كلا ف اينع اههط عن ناك ام كلذ ,خب ,خبف ةيعرلا امأو

 نا وجوب ءاضع دم لوأ (ظاظفألا) جالعألا ديبعلاف .ةبلاقصلاو ديبعلا امأو .رشغلاو

 انتل .لابقا قفا لك نايمملاو ءاسنلا نم مدخلا ىتح .ةبترم ىلعأ ىف هدنع ا

 همشا امور لافترلاب راتهتسالاو حيرستلا ةحار ىلإ رصقلا (ديق) فاقُب نع جورخلاو هيلع

 نحن » :نالوقي ,كتفلا مانو ةلخادملا ىميعز اناك او مهنم ّىصخلا رفعجو .كلذ

 ؟ هيلإ ٌرِصن نإ عمطن ىسع امو ؟لاتقلا لا ءىش ىأ ىلعف «'''دلات الو انل دلو ال

 قبس خم: «لايعلا هل دفع ىتعتا اغا ؟ هقف وأ ًءاضق وأ ةدايق وأ ةنطلس انل لصحت له

 هدفت اني ا زلات ,عيضن الف ,بشكلا رئاسك قّورن «ءىْبَقلا ةلمج نم هدنع انكو انب ٌمتمتسا

 ,ةيلاعلا بتارملاو ليقاثملاو ةيوقلا تالازنإلاب نيملسملا ريمأ نك هيلع تدروؤ ءاعشأل

 هنزل 1" نيحابلو هنعاح . لاكإ دنع كلذب مهدمي

 .هلثم ةيراغم رب رب مهنأل نيطبارملاب طبتغا ربربلا نم وهو هشيج نإ لوقي هللا دبعو
 ناك امو هعينصل راكنإب نيفشات نبا اوقلي ال نأ اوررق كلذل ءمهبتاور ةدايز نم اوجر املو

 مهيقبم هنأو مهنع هاضرب مهيلإ بتكف .مهتعاط نونلعي هيلإ اولسرأو ,سلدنألل هذاقنإ نم
 ةيعرلا امأو ءرصتنا نم عم مهف عانصلاو راجتلا امأو .مهبتاور ىف مهدئازو مهنكامأ ىف
 مساب ةرات ةعونتم بئارض نم هللا دبع مهيلع لقثي ناك امل .نيفشات نبا مدقب تجهتباف

 .عرزلا رشعو نيعلا ةاكز بناجب ةلودلاو شيجلا ةجاح مساب ةراتو سداسلا سنوفلا
 ايفتكم بئارضلا كلت ةيعرلا نع طقسأ نيفشات نبال هللا دبع ملستسا نأ درجمب العفو

 اودجي نأ نيلمآ ةبلاقصلاو ديبعلا اعيرس هللا دبع نع ضفناو ؛عرزلا ريشعو نيعلا ةأكزب

 ايندلا لابقإ ىف نيعماط نايصخلاو ءاسنلا نم مدخلا مهلثمو .ىلعأ ةبترم نيفشات نبا دنع

 ائيش انسفنأ دعن ل اننإ ةلان نييك ةييصخم نابتل لع نايسنللا هلق وير وضرر مهبلع

 هناي ودلع درو قفشات نبا لإ هتقكلا' نينا رضأو انه ةلسرأو هبله عا نعت انا

 .راصن : لصألا ىف (9) .قحلل ناركن :دحج .رجحب : لصألا ىل )١(

 0 .رصتنا :ديري () نم ثوروملاو ميدقلا :دلاتلاو .دلت : لصألا ىف )١(

 .انل مهمالسإو :لصألا ىف (5) .لاملا
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 ١ هللا دبع تفلت اذكهو .ةيلاعلا بتارملاو بتاورلاو مهاردلا ليقاثم نم هولمأ ام مهيطعيس
 ىضمت تاركذملاو .نيفشات نبال هسفن ميلست ىلإ عراسي هلعج ام ءارصان هل دجي ملف هلوح
 ' ,تافيحصت نم اهلخد ام الإ فلكت الو اهيف عجس ال ةطيسب ةغل ىف ةلكاشلا هذه ىلع

 اهرشن ديعي نأ ىرحو .سافب نييورقلا عماجب ةظوفحم ةخسن نع اهلقن هنإ اهققحم لوقيو
 .ىسلدنألا اهطخ ةءارقو ةيبرعلا نقتي داضلا ءانبأ نم ققح

 ليفط نبال ناظقي نب ىح '''ةصق

  مهأ ركذ عم سلدنألا ةفسالف نيب ليفط نباب ريصق فيرعت ىناثلا لصفلا ىف انب رم ظ
 ىرجملا سداسلا نرقلا ىف شاع ءىسلدنألا ركفلا نم ةورذلا ىف وهو .هتمجرتل رداصملا
 ها طفل هيف ةيفسلف ةييدآ :ةنهق قب .ةيدخملا لضفن خا قالا ديرو( هةر 650
 ةعيرشلاو لقعلا نيب عطاقت ال هنأ تبثت ةيفوص ةيفسلف ةصق ىهو .ناظقي نب ّىح

 نم ةروجهم ةريزج ىف هتأشنو ىح ةصق ليصفتلاب ىكحي اهيف وهو ءنيدلاو ةفسلفلا وأ

 مأ نود - دلوت هنإ ليقف .هنيوكت ىف فلتخا هنإ لوقيو .ءاوتس لا لقب تح سلا روع
 ةقيقش تناك ةليمج ةريمأ نبا هنإ ليقو ةنانسلا زن لع ةريوالاب ترويض ةنلط نم جاو
 حنو ءائفك اجوز ال دجي ال هنأ ةجحب جاوزلا نم اهعنم ةفنألاو ةويعلاب 2 لثم كلل
 فشكني نأ تيشخ هتعضو املو ,نينجب هنم تلمحو .«ناظقي» ىمسي اطل بيرق نم ارس
 كلت ىف هب تقلأف .ميلا جاومأ هتعدوتساو .هقالغإ تنكح كوبات ىف هنعفوف اطرد
 هل تراصو هعضرت تلظو .هيلع تفطعف ءاهديلو تدقف ةيبظ هحايص تعمسو ةريزجلا

 نبا هب لقنتو .هلوح ام لك ةفرعم ىلإ اجيردت لوحتي ذخأو نايرعلا لفطلا انو .همأك
 لك ىلإ اذفان .ءلمأتيو برجيو ظحالي وهو ,بابشلا ىلإ ابصلا ىلإ دهملا نم ليفط
 نم ةعيبطلاب طيحي ىتح نيثالثلا نس ىلإ لصي نإ امو .رصبتسم ركف لالخ نم .فراعملا
 هتءوس رتسو اهمادختساو هيدي كيرحتب اءدب هتاجاح لكلو هئاذغل اهلغتسي ىتحو .هلوح
 ظفحل نزخملا ذاختاو .محللاو كمسلا جاضنإ ىف اهمادختساو رانلاو .ديصلا هتفرعمو
 ءاوملا عافتراو ةكرحلا ىف ناويحلاو تابنلا نيب ام قرف ىلإ تفتلاو .هئاذغ نم لضفي ام

 2 نب ىح ةصق ىف رظناو اهدعب امو 166 ص ناريإو قوز ره يضف ف اظقب :ىب وج هضق توم[:
 ' اهثنلابو نالكورب اهتامجرتو ليفط نبال ناظقي فراعملا راد ةعيط ةرهاقلاب اهتاعبط رخآو قشمد
 : عبط نيمأ دمحأ تامشو ه1 1 انيس نبال ةصقلا سفن اهعمو ١909 ةنس

 اهذغب امو: 45: نه: ةييزوألا قارعلاو ةيب رعلا ةريزجلاب صاخلا ءزجلا تارامإلاو
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 نوناقل عضاخ ةعيبطلا ىف ام لك نأ ظحالو ,لفسأ ىلإ ءاملا رادحناو ىلعأ ىلإ بيهللاو
 تاومسلا توكلم ىف لمأتلا هب لاطو .ةعيبطلا قئاقح عفرأ فرعو .داسفلاو نوكلا

 .هنع ىتغتسي ال قلاخ نم هل دبال دوجولا ىف ام لك نأ ىلإ هريكفت هادهو ءضرألاو

 ىتح هسفن ءافصو هدسج ةراهط نم هيلع نركب نأ سن امو هتدهاشم ىلإ هتجاح سحأو

 ىف قرغتسي لظو .اموي نيعبرأ ماصو ددعلا تاوذ مايألا راغ ىف كلذل دّبعتو .هب دحتي
 هلوح ام لك نع باغ ىتح هساوحو هدسج نعو ىجراخلا ماعلا نع الصفنم هتالمأت

 .هتاذ نع هيف ىنف امنأكو .دوجولا بجاو ىوس ائيش سحي ال حبصأو .ةلصتم تابيغ

 .قحلا تاذ ىه هتاذ امنأك وأ دحاو ءىش امه امنأكو .دحألا دحاولا الإ دوجولا ىف سيلف

 ىسحلا ماعلا ىلإ دوعيو ةداملا نمئربلا ىملإلا ملاعلاب ةلصتملا كلت هلاح نم قيفي ناكو

 قوذلاو فشكلا ىلع موقي ملاع : فالتخالا مامت نافلتخم ناملاع امهنأ سحأو ءاراركتو ارارم

 لقعلاو قطنملا ىلع موفي ملاعو ءءامغإلاو ركسلا هيشي أم هيف 0 بيصب و

 ىمسي ىقت لجر ةرواجم ةريزج نم هتريزج لزن ةريع نم اماك كيس هلي ناعيوا

 ةغللا هملعو «ىح» ىلع فرعتو .ةوبنلا ميلاعت - اهلهأ لصو امك - هتلصو كاسل

 ةلحرل ايولع اليلعت «ىح» هكلس ىذلا ىفسلفلا قيرطلا ىف دجو نأ بجعو .مالكلاو
 ,ةلزنملا نايدألا عيمجلو هدقتعا ىذلا ىحورلا نيدلا ماع ىلإ سحلا ماع نم لقعلا

 اهلهأ ىري ىتح نامالس .هقيدص اهمكحن ىلا هتريزج ىلإ هذخأي .نأ هيلع ضرعو

 نع اهلهأ ثدحي ذخأو ةريزجلا كلت هعم لزنو هضرع َلبقو ءايلعلا قئاقحلا نم فشتكا 7

 نأ ريغ .هاوس دوجولا ىف الو هتاذ ىف ىري الو هبرب ناسنالا هيف دحتي ىذلا ىملالا ملاعلا

 اوكلاهت ذإ ءارافنو | وبن اودادزا ثيدحلا ىف داز الكو .هنع ثدحتي ام اومهفي مل سانلا

 ,ةبيطلا ةملكلا الو ةظعوملا مهيف عجنت ال تيعيصا و. ءانثذلا ماطح عمجو تاوهشلا ىلع

 ىحورلا قوذتلا قيرط نع مهتبطاخم لعج ام ءايندلا ىلاعت هللا ركذ نع مهتهلأ دقف
 «ىح» ردتعا كلذل . ,مهشاعم ميقتسي ىتح مهعئارش هب مهبطاخت ام مهِبْسَحَف ,نكق ال

 ةرهاظلا اهاعأو مهئابآ تانايدب كسمتلاب مهحصنو «مهعم هب ملكت امع هباحصأو نامالسل

 ررقو .مهكرادمو مهتجاح قوف ةيطإلا تاذلاو ىملإلا .ملاعلاب لاصتالا نم اهءارو ام نإف
 قطتقنو .ةيطإلا ةفشاكملا ةايحب اهيف امعنيل ةروجهملا ةريزجلا ىلإ ةدوعلا لاسبأ هبحاص عم

 اضرعم هوجو بجاوي لاضتالا لواح لاو ام ةنأ «ىح» اهيف روصي ةعطق ةصقلا نم

 عيمج هنع بيغت نأ هداهجب عاطتساو .هتدهاشم ىف اقرغتسم :تاسومحلا عيمج نع



01 
 ٌبْوُش روعشلا اذه نأ حوضو ىف كردي ناكو ءاهب رعشي لازي ال ناك هنإف هتاذ الإ تاوذلا
 : لوقي هب رب داحتالا ْق دهأجي لاز امو .ةضحملا ةيطإإلا ةدهاشملا بوسي

 ىوقلاو ةيناحورلا روصلا ٌميمجو امهنيب امو ضرألاو ٌتاومسلا هركفو هركذ نع تباغو ,كلذ هل ىتأت ىتح قحلا ةدهاشم ىف صالخالاو هسفن نع ءانفلا بلطي لاز ام»
 تباغو ,دوجوملاب ةفراعلا تاوذلا ىه ىتلاو داوملل ةقرافملا ىوقلا عيمجو ةينامسجلا
 َقْبِي ملو اروثنم ٌءابَه راصو لحمضاو لكلا ىشالتو تاوذلا كلت ةلمج ىف هتاذ
 ٌنيع ال ام دهاشو هذه هتلاح يف قرغتساو .دوجولا تباثلا ٌدوجوملا حلا دحاولا الإ
 رطخي .مل رمأ فصوب كبلق ْنَلَُت الو .رشب بلق ىلع َرَطَح الو ٌثعمس نذأ الو تأ
 فيكف اهفصو رْدنَي رشبلا بولق ىلع رطخخَت دق ىتلا رومألا نم اريثك نإف رشب بلق ىلع
 دوجولا ىف ري ملو هتاذ نع ىنف امل هنإ لوقأو .اليحتسم مار دقف لاحلا كلت نع ريبعتلا مار نمو ..هرْوُط نم الو هملاع نم وه الو بلقلا ىلع هروطخ ىلإ ليبس ال رمأب
 تاذل ةرياغملا هئاذ هنأ الوأ ٌنظي ناك ىذلا ءىشلا نأو قحلا اذ هب هناذ ةقيقفم نأو ىلاعت ٌقحلا ٌتاذ اهب رياغي هل تاذ ال هنأ هلابي رطخف ركسلاب ةهيبش ىه ىتلا كلت هلاح نم قافأ امدنع رايغالا ةظحالم ىلإ داع مث ,دهاش ام ٌدهاشو مويقلا ئحلا دحاولا الإ
 مسجلا ىلإ بسن نإو هنإف ءاهيف رهظي هارتف ةفيثكلا ءاسجألا ىلع عقي ىذلا سمشلا رون ةلزنمب كلذ نأو ءّقحلا تاذ الإ ءىش سيل لب .ةقيقحلا ىف اًئيش سيل قحلا
 امل هييغم دنع دي ملو مسجلا كلذ روضح دنع ُصَقني مل هلاحب سمشلا رون ىقبو هرون لاز مسجلا كلذ لاز نإو ءسمشلا رون ىوس ائيش ةقيقحلا ىف وه سيلف هيف رهظ ىذلا
 .«هوجولا نم هجوب رثكتت ال لجو زع قحلا تاذ نأ نم هل ناب ناك دق

 مدقأ نمو .ةثيدحلا ةيبروألا تاغللاو ةينيتاللا ىلإ تمجرت ةصقلا ةعورلو .هيف مهئانفو مهبر ىف مهئاحماب ةفوصتملا روعش اعئاراريوصت روصيهتصق نمةعطقلا هذه ىف ليفط نباو
 ىلإ ىلكوأ اهمجرتو 1777 ةنس ةيدنلوهطا ىلإ تمجرتو ١77١ ةنس ىبرعلا اهصن عم هسفنب هسفن ملع ىذلا فوسليفلا ناونعب ةينيتاللا ىلإ دروفسكوأ ىف اه كوكوي ةمجرت اهتامجرت
 .«وزورك نسنبور» :هتصق وفيد لييناد بتك اهئوض ىلعو ١.8 ةنس ةيزيلجنإلا
 ةينابسألا ىلإ سجيوب سنوب اهمجرتو 1785ةنس نروهجنإ ةيناملألا ىلإ اهمجرتو
 داعأ مث ١٠6٠١ ةنس هييتوج نويل ةيسنرفلا ىلإ اهمجرتو ١9 غ8ةنس اهتمحرت داعأو 4 ةنس ةينابسالا ىلإ ايتنلاب اهتجرتو. 25051 هس ةيسورلا ىلإ فورتب اهمجرتو ١ ١١١ ةنس
 هرشن ثحب ىف سيموغ ةيسرغ رصاعملا ىنابسإلا قرشتسملا معزو ١111 ةنس اهتمجرت
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 عجري ىكسيروم طوطخم ىف لابروكسإلا ةبتكمب دجو هنأ ١177 ةنس ديردمب ةصقلا نع
 اهنأ معزو .هتنباو كلملاو منصلا ةصق ةصق ناونعب ةصق ىداليملا رشع سداسلا نرقلا ىلإ

 نب ىح ةصقب ىقتلت اهنأ ىأرو (سلدنألا ىف نيملسملا ةيقب) نييكسيروملا نيب ةعئاش تناك

 ترشن ىتلا ىفوجرألا ىعوسيلا نايئارجل نوكيتيركلا ةصق نم ىلوألا لوصفلابو ناظقي
 تزجح كلملا تنب ةريمألا نإ لوقت منصلا ةصق دجو دقف ءرشع عباسلا نرقلا فصتنم ىف

 تلمسو ريزولا نبال اهسبحم ىف تملستساو .ءىس علاط نم وجنتل سبحم ىف سانلا نع
 ةريزج ىلإ جاومألا هتلمحف ميلا ىف هب تقلأو بشنخلا نم قودنص ىف اهديلو تعضوو هنم
 ةيكسيروملا ةصقلا نإ لوقي نأ نم الدبو .هللا قلخ عئادب ىلإ هتريصبب ىدتهاو اهيف امن
  امعز معز ديزتوأ نورق ةعبرأب امل ةقباسلا ليفط نبا ةصقب اتءاضتسا نايثارج ةصقو
 نييكسيروملا دادجأ دنع ةيكسيروملا ةصقلا لصأ فرع دق ناك ليفط نبا نأ وه ابيرغ

 نع ىفنيل كلذ لكو .ناظقي نب ىح :هتصق ذئنيح هتمطأ اهنأو .هيرصاعم نم نيملسملا
 ةددجملا هتمجرت ىف هييتوج هيأر ضقن دقو .ةديرفلا ةيملاعلا هتصق ىف هتلاصأ ليفط نبأ
 نب أح ةصق نومضم نيب ةقالع ال هنإ :قجب الئاق 15 ةنس ناظقي نب ىح ةصقل
 ىنابسإلا طيحملا ىف فرعت مل ةصقلا نأ ةيسرغ ضرقفا دقو .ةي ةيكسيروملا ةصقلاو ناظقي

 نيبو أهنيب ام ههبني نأ ىغبني نأكؤ ! رشع عباسلا نرقلا ىف ةينيتاللا ىلإ اهتمحرت دعب الإ

 قطنملا ىلإ برقألا نأ ىلإ هباشت نم رشع عباسلا نرقلا ىف ةعوبطملا نوكيتيركلا ةصق
 وأ ةيلاتشقلا ىلإ ةلطيلط ةسردم هتمحرت امم ناظقي نب ىح ةصق نوكت نأ ءايشألا عئابطو
 ىلإ ايدق تمجرت اهلعل وأ هلبق وأ ىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ىف ةميدقلا ةينابسإلا
 ةيسرغب اريدج ناك اضياو .نوكيتيركلا ةصق تبتك نيتمجرتلا ىدحإ ءوض ىلعو ةينيتاللا

 هتمدقم ىف ليفط نبا امهيلإ راشأ نيتللا انيس نبا ىتصقو ليفط نبا ةصق نيب لصي نأ
 ىلع لقعلا ةبلغ نم ناروصت امو لاسبأو نامالس ةصقو ناظقي نب ىح ةصق امهو هتصقل
 تايصخش نأ ةلصلا هذه دكؤيو ,ةينوكلا للعلا ىلع ةيطإلا تاذلا ةبلغو ةيندبلا ىوقلا
 ناظقي .قبن .نح .ةصق تايضخش: سفن ىهاتتس د ىحو نامالسو لاسبأ
 نبا عباتي هنأ ةحارص هتصق ةمدقم ىف ليفط نبا ريشي كلذ نم رثكأو .ليفط نبا دنع

 ةمكحلا لباقت ىتلا ةيقرشملا ةمكحلا رارسأ هباتك ىف اهثب ىتلا ةيفوصلا هتعزن ىف انيس
 ىف - ةصقلا ةمدقم ىف انيس نبا عم هب هون ىذلا ع ةوئاب نبا عبات هنإف اضيأو .ةينانويلا

 فوسليفلا لقع -ىناثلا لصفلا ىف انب رم (ك- هيف دحتي ىذلا دحوتملا ريبدت هباتك

 نود نكلو .نيدلاو ةفسلفلا نيب ةجاب نبا كلذب الصاو ةرشابم لاعفلا ىولعلا لقعلاب

 .ةصقلل هتمدقم ىف ليفط نبا لوقياك فوصتلا ىلإ عوزن
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 ايثنلاب نظ امك ةثيدحلا ةينوطالفألا بهذمو ليفط نبا ةصق نيب ةقالع ىأ ةقالع الو
 نبا ىح الو هللا وه سيل ن :اظقيف .حيسملاو ةصقلا ىف ناظقي نيب ةقالع ال اضيأو ,هريغو
 هو ىأي ةيسيسملاو ليفط نبا ةصق نبي لصت نأ قا ذاعنو ءانطخم انظ ايتنلاب نظ انك هلا
 .ةيفوصلا ةيمالساإلا حورلاو ةينآرقلا تاريبعتلاو تايالاب رخزت ةصقلاو .هوجولا نم
 هسفن ليفط نبا هركذ ام ىلإ ةصقلا ىفراطإلا رصانع اوُثرب نأ هرهشو ةيسرغب ايرح اكو
 دنع ءاج امث دنطا رزج ىدحإ ىف بأ الو مأ نودب «ىح» داليم ة ةركف ىحوتسا هنأ نم

 اهيو .بأ الو مأ ريغ نم ناسنإلا اهيف دلوتي ةريزج رزجلا كلت نيب نأ نم ىدوعسملا
 هلوق لكم هبل نضوسا دقق « ىو هت قادت. رم اني نأ هروصت انآ .ءاسن رمق رحت
 "اهو .(نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو) : : نيط نم ناسنإلا قلخ لصأ نع ىلاعت
 ةفنألا ديدش لجر اهكلمي ةريزج ةريزجلا كلت ءازإب ن اك هنأ وهو ىناثلا ريدقتلا ىلع
 اهل دجي م ذإ جاوزألا نم اهعنمو اهلضعف رهاب نسحو لامج تاذ تخأ هل تناكو ةريغلاو
 تفاشالو .الفط تعضوو هنم تلمحو ارس اهجوزتف «ناظقي» ىمسي بيرق هل ناكو. ,اطفك
 ىف هب تجرخو (هقالغإ) هّمز تمكحأ توبات ىف هتعضو اهرس فشكنيو اهرمأ حضتفي نأ
 ةريزجلا كلت لحاس ىلإ هجاومأ هتلمحف ميلا ىف هب تفذقو رحبلا لحاس ىلإ ليللا لوأ
 خيراتلا بتك ضعب هتدّدر امم دولوملل ربخلا اذه نم لوألا مسقلا مهلتسي ليفط نبأ نإف
 هنأ نم ىكمربلا ىيحي نب رفعج هريزوو ةسابعلا هتخأ عم ديشرلا نوره ربخ نم ىبرعلا

 اهيلإ رظنلا كل لحيل كل اهجوزأ رمعجل لاقف ءاههئاقل نع ربصلا عبطتسي ال ناك
 تلمحف .اههكرتي ديشرلا ناكو ءأعم نارضحي اناكو .هنم اهجوزف .معن :لاقف امرت هلو
  ةحضاو ةلصلاو .ةكم ىلإ نضاوح عم اهنا تريسف ديشرلا تفاخو ٠ دمع نع ةسابعلا
 لك ةلواحو ديشرلا اهيخأ نم ارس ةسابعلا نبا داليمو كلملا تخأ نم اًرِس ىح داليم نيب
 مي ىف هب فذقلاو توبات ىف هل َُّح مأ عضو ىف ليفط نبا مهلتساو ءاهدولوم بيرجت أمم
 تفاخو هتعضو نيح ىسوم ْمَأ نع ميركلا نآرقلا ىف ءاج ام ةريزج ىلإ هجاومأ هتلقن
 مهتانب نويحتسيو روكذلا دوهيلا ءانبأ نولتقي اوناكو - هولتقي نأ هئلَمم نوعرف نم هيلع
 ىف هيفذقاف توباتلا ىف هيفذقا نأ - هط ةروس ىف ءاج امك - اهيلإ هللا ىحواف ثانإلا
 دع لوقي نيح ليفط نبا دنع اهدجن ةينآرقلا ةغيصلا سفنو «لحاسلاب ميلا هقليلف ميلا
 يااا ا : ىح مأ
 ىف ىصصقلا راطإلا رصانع نأ حضتي هلك كلذبو . .ةينآرقلا ةرابعلا عم حضأو قباطت
 .ةصلاخ ةيفوص ةيمالسإ ةيبرع رصانع ناظقي نب ىح
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 تاماقملا (أ)

 ىنادمطلا نامزلا عيدب هركتبا دقو ا رثنلا نونف مهأ نم تاماقملا نف

 'هركق ىف نيسملا نيراسلا ةاردألا دروضلا نيسان الا هيف اذفان (ه 558-508)

 هرم وا ءاذاست اهدا هلا اذكعم ةنئدألا :كاكشلا ىأ ةيدكلا تفزتحلا فيناساملا

 ليح روصي نامزلا عيدبو .ماشه نب ىسيع هتيوأر هعمو ,ىردنكسإإلا حتفلا وبأ وه ءاريبك

 ىف هقطنم ةبالخو هتحاصفب سانلا ىديأ نم معاطملاو لاومألا صالختسا ىف حتفلا ىبأ
 3 ىبرعلا ماعلا ىف عيدبلا تاماقم ةرهش تراطو .راوحلا هيف عيشي ىصصق بولسأ

 - انركذ امك - ىحوتسي انب راملا ديهش نبا ىرنو .هنادلب نم تلزن اهيف ةبطرق
 1 اهانب ىتلا عباوزلاو 0 هتلاسر ,ةيسيلبإلا ةماقملا ىهو .عيدبلا تاماقم ىدحإ
 سيلو .نامزلا عيدب ناطيش مهنيب ىقلو تاتكلاو ءارعشلا نيطايشل نجلا ىداو ىف هئاقل

 هيكاحي 1 ايان نودي نبا احلا هفصو نهيكا اني رم ابك - هارن اننإف بسحف كلذ
 تسيل اهنأ ريغ ,تاماقم ثالث هتريخذ ىف ماسب نبا انيلع ضرعيو .ءاملل عئارلا هفصو ىف
 ' ,ةيبدألا ةذاحشلاو ةيدكلا ىلع موقت ال ذإ نامزلا عيدب هدارأ ىذلا ىنعملاب تاماقم

 .تاماقملاب اهتم لئاسرلاب هيشأ ىهو .تاعوضوم وأ اعوضوم فصت امنإو

 ىف ىديمحلا هيقل ىذلا ديهشلا نب رمع "صفح ىبأ ةماقم ثالثلا تاماقملا ىلوأو

 هتماقمو (ه 484 - 489) حدامص نب مصتعملا اهريمأ ءارعش نم وهو 24٠ ةنس ةيرملا
 . نيتي اهلهشبا دقو ةياضدلا نم ليلق: يع هيف :اقيرظ:ايبذأ افهوهل ةلخر فصوي ةينثأ

 ' ءاهنم لوصف ضرعب ماسب نبا ىفتكيو .ةنهتمم ةعنص تحبصأ اهنأو هرصع ىف ةباتكلا لاح .

  ناث لصف ىفو ءرحسلا ىف كيدلا حايصو عيبرلا ديهشلا نبا فصي لوصفلا دحأ ىفو .
 "ل اع نيو: شروجفل زك نيبنكو .ءشبو ىودبلا شهف» هبحص عم هلخد ىودب لزنم فصي

 ةريخذلا  77١/١هتمحرت ىف عجارو ءاهدعب امو .٠ برغملاو 58 .7١4/7 )١( ص ىديمحلل ةوذجلا هتماقمو ديهشلا نب صفح ىبأ ىف رظنا *١8 ص ةيغبلاو 16/
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 0-0 يحرس دولا ناقل ىوراملا ل

 مدقيو . ل نقر .ةيذغألاب نم ةودألاب هيأ اونو هقعضل حيصأ هنأو دموي - كو

 000 .هنع ارح نولحّريو هّرُْع نولبقيو ارذتعم هفاطلأ ضعب ىودبلا مهيلإ

 الا نم اويرشو هيف الزف لَجَح نم الإ يوم الو قم نم الإ قيس ذل

 100 .اهيف نأك امو

 اههايمو كربلا أهيف روصي رمح ةعوطقم ءاضيب هرمرم ىلع شفنيو كربلا ريط

 دلو اداوج اًيطتمم سراف ناش مهاقليو :دامل را 3وفت اتسيو اف وا امو

 عرقو َبيلَصلا َدََع هنأ مهيلإ انلعم هب اورم ىراصنل نصح لهأ نم ٌقبَآ نام

 دلو هل سيل .دحاو هلِإ هللا نأ دهشيو مدا ةيادي ها هدهسا نأ نا .سوقانلا

 .دهأشملا ةددعتم ةهزنب هبشأ ىهو ةماقملا ىهتس كلذدبو .دلاو الو

 .دحأ ملعملا ز د دب تي )ديل ولامن ةناقم ماسي هنأ تع ةيناثلا ةماقملاو

 نبا هلهتسي اهوأو الوصف مأسب نبا اهنم ىقتنا دقو ةباتكو ةيليبشإ نغم دضتعملا ءارزو

 فظش ىلإ ميعن نم رهدلا هب راد مث ,شيعلا ةيهافرب هيف معن .ضام ىلإ نينحلاب ملعمل
 اذإ ىتح .هابلف .ريمأ نم اباتك هيلإ الماح هباب عرق ريشبلا نإ لوقي نا كيلي اهو نيدش
 وه : هلوق لثم نم هيلع ْ ءانثلا ىف طرفُم رثنب اهالت مث هيف ةحدم هعمسأ هيدي نيب لّتم

 كولملا ٌبهوأ رخال رحبلاو .'"ارداخلا دَسأْلاو .رهاُرلا بكوكلاو .رهاطلا مامإلا
 كسملا نم حوفأو .ريثم لك ىف :ريثعلا نق رطغأ د رئارجلا نع مهافعأو .رئاخذلل

 ىهدْزاو ءاحرف ريمألا ريطتمتلا تعم ءاققلا هد نقلت ىف يعور فقدت لك ىفء.ّيكذلا

 . حيدم ىف ةلاسرب هبشأ ىهو .ةماقملا ىهتنت كلذبو .هينيع نيب لبقف هيلإ ماقو ءاحرم

 1 دضتعملا ىلإ اهب بتك امبرو ءريما

 ىف قاس دقو .ىبطرقلا كلام نب "دمحم ىبأ ةماقم ماسب نبا دنع ةثلاثلا ةماقملاو

 )١( ةريخذلا, هتماقمو ملعملا نيا ىف رظنا ؟//0١١( ١)١( ميقملا :رداخلا 500
 ةوشنلا 0 كلام نب دمحم ىلأ َق رظنا ( )2 برغملاو 5 ُص ةيغبلاو 316 ص ةودجلا عجارو ش
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  ةيرملا ريمأ حداص نب مصتعملا حيدم ىلع اهريدي كلام نباو ءاطوصف ضعب هتريخذ

  بورحلا ىف هتاراصتناو هحوتف فصو ىف ليطي هارنو ءاديدش اقارغإ هحيدم ىف قرغيو

 اع اده ا رهظم ليخلاو حامرلاو فويسلاو عوردلا نم هضم او: ةقيس ضو وما

 «قرعم عيبرو بْذَج ١ : هل وق لثم نم هءانث هيلع رئني لازي الو .ةعاربلا نم ليلق ريغ

 جارسو نيرمقلا ثلاث ,لبجلاو لهسلاو لَسعلاو باصلا هيف .ءقرشم راهنو ليلو
 هلهأ ز وع مصتعملل وكشيو .«نيتسايرلا وذ هللا مصتعملا وداقتلا فام يقف ففاخلا

 ةرات هدنج فوفص ىف مدقتل ا ,خّرفأ نم هدّيقُي اهب لول ةنأو هدي تاذ قيضو

 حدم ةديصقب هبشأ ىهو .ةماقملا ىهتنت : كلذبو زانداهم 00000 ةراثو اب رام

 ] حدامص نب مصتعملا ىف اهجبد ةليوط

 ءارمأ رصع ىف ةيبدألا ةذاحشلاو ةيذدككلا ىلع موقت ىلا ةماقملا دقتقت وحنلا اذه ىلعو
 سماخلا نرقلا رخارأ 3 ةتاناقم قل رو مهما 5) ١ ىريرحلا رهظيو .فئاوطلا
 هناوبهتع انودخا ناكم لك خم ةاورا عر نيرعلا ماعلا ىف اهترهش ا و

 ا روهج نب ىسيع مساقلا ' 'اوبأ ىرجهلا سداسلا نرقلا حتاوف ىف سلدنألا نم
 دن عستطلاو سال: عاطل فموي جاجحلا وبأو ىبطاشلا 35 رنا كاني: زين :قيحأو
 نوريثك ذيمالت مهنع اهذخأو سلدنألا ىلإ هتاماقم اولمح مهعيمجو .ٌيسَوُيلَطَبلا ىلع

 مهنم ءاهحرشل درجتي كانه اهيسراد نم رفن ذخأو .مهبالطل اهنوسردي مهرودب اوضمو

 دعا 77 ىيئابعلا وبا يتطور 810 ةقليب قوتللا .ىطرتلا ضوذفلا :ةوعس ني.شقا' "ادع
 ءنيئزج ىف ارارم رصمب عبط ريبك :حورش ةئالث اه عنص دقو 714 ةنس ىفوتملا ىشيرشلا
 نامزلا عيدي تاماقم لثم - موقت ىريرحلا تاماقم نأ فورعمو .رغصأو طسوأ من
 .ةورذلا اهنفي ىريرحلا غلب دقو ةيبدألا ةذاحشلا وا ”ةتاساسلا ”ةقيرطلا لع +

 , يروا تاماقل" وهتسو الع لعب :نيسلدنألا دلع تاناقنب نم رثأ اننا انعم اذاو

 لصولا ىلع مئاقلا ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف راملا اهجهن :نيجه: ذخأت تاماقملا اندجو

  فصو نم لئاسرلا ضارغأ نيبو اهنيب كلذكو هريغو مدده: نم رعشلا ضارغأ نيبو اهنيب

 ىلع ةمئاقلا ةيناساسلا هتاماقم ىف ىريرحلا ىحوتسي ديدج جهنو .نادلبلاو دهاشملا ضعب

 .حفنلاو ١١١ ةلمكتلا ىشيرشلا ىف عجار (4) .نجلاو

 ظ 805/١. ىفاصلا لهملاو هئالمزو روهج نب مساقلا ىبأ ةمحرت ىف رظنا (9)

 5١. 1 مقرو ال” مقرو 0 مقر ةلمكتلا
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 ةراللا ضايع نب "دبع هلع هذلا ةناقملا :لزآلا جينلا نمور ةيذألا ةفاسفلاو تكلا
 ةيضايعلا ةماقملاو ءاهتحتاف برغملا ىف ديعس نبأ ركذو ءلزغلا اهعوضومو 00٠ ةنس ىفوتملا
 . ىضاقلا حيدم ىف ىهو 001 ةنس ىفوتملا ىشآ ىداولا براح نب دمحم نب راع

 ةلختلا ةياقملاوب وألا عماج نب ''!ىلعل ةقلام نايعأ ضعب ءاجه ىف ةماقمو ,ضايع
 ةلخنلا نيب ةرخافم ىهو نماثلا نرقلا نم ةرخأب ىفوتملا ىقلاملا ىهابنلا نسحلا ىبأل
 اميف ثحبم وأ ةلاسرب هبشأ ىهو .ةسايسلا ىف ةماقم بيطخلا نب نيدلا ناسللو ةمزكلاب
 نأو هللا ليبس ىف نيدهاجملا دهعتو هتيعر ىف لدعلا رشن نم هيلع مكاحلا نوكي نأ ىغبني
 ىف عقي امو اهدّيَص نم الإ مط ال حراوجلاك مهماغم ىلع الإ مهبسك ىف اولوعي ال
 كلذ لكو ؛لطابلا ضحّدو قحلا ىلع موقت نأو مهتايالو ىف لاعلا ةسايسب ملي ,اهبلاخ
 .ةعيرشلاب كسمتلاو نادلبلا ةرامعب هيصويو ديشرلا نور حصان ىسراف خيش ناسل ىلع
 ىف ةماقم ريغ نيدلا ناسللو .عفقملا نبا دنع ةسايسلا لئاسرب نرقت نأب ةيرح ةلاسرلاو
 اهنم تالحرلاب هبشأ ىهو .ىصقألا برغملاو سلدنألا نادلب ىف هل تالحر فصو
 عساتلا نرقلا فصتنم ىلاوحو .نييسلدنألا تالحر نيب اهنع ثدحتنس كلذلو تاماقملاب .

 ىرقملا هل ىور دقو :كاجلا | 'رمع ” ةريخألا سلدنألا مايأ ىف - رهتشي ىرجحه ا ظ

 نمز ةطانرغب ملأ ىذلا ءابولا رمأ ىف اهتيناثو .ةليوط ةيلزه ةديصقل ةمدقم امهالوأ نيتماقم
 عم ناطلسلا ىلع هيف هءاقبإ ةطانرغب ءارمحلا رصق ىلع ركني اهيف وهو .هللاب ىنغلا اهريمأ
 .ةطان رغ ذئنيح عبتت تناك ىتلا ةقلام ىلإ هنع لوحتي نأ ىغبني هنإ لوقيو .ءابولا ىشفن

 لتايسزلاب ةهيبتلا فئاوطلا ازيا رضع .تاناتن ىسوتنت: ىلإ :تاناقملا هذه كانو
 وأ هتاماقم ىف ىريرحلا ىحوتست ىتلا ةيبدألا ةذاحشلاو ةيدكلا تاماقم ىلإ ةيبدألا
 لوأو .ىجورسلا ديز ىبأ اهلطب نع ماه نب ثراحلا اهاور ىتلا ةيناساسلا هضيضافا

 ثيدحب اهصخنسو .ةماقم نوسمخ ىهو ,ىطسقرسلل ةيموزللا تاماقملا كلذ نم اناقلي ام
  ىفوتملاو هتمجرت ترم ىذلا لاصخلا ىبأ نب هتلادبع وبأ بتاكلا هرصاعي ناكو .لقتسم |

 قير انآ 1 فريرخلا تاماقم لظب دفن ةاهلظن, لذ ةيئاساس ؟"!ةناقساهلوم و1 نس
 + ةياقملا أديت هان نب تراحلا «تاماقللا كلتا ةيوار نين ال ىوارلا لعب اك «يسورسلا

 7 ىض نيناللا رقشلا قم لوألا 51١ برغملا ف ضايع نبا ةمجرت رظنا : )١(
 . بدألا خيرات لاصخلا ىبأ نبا ةماقم ىف رظنا (4) .؟#7” ص ةلمكتلاو
 روتكدلل نيطبارملو فئاوطلا رصع :ىسلدنألا .207 ص ةلمكتلا (؟)

 8١6. ص سابع ناسحإ ...مسقلا :ةلمكتلاو ليذلا ىف هتمجرت عجار (؟)
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 دوجلا ل هيتس وهو .ءىجو رسلا ديز ىبأ لوح نوعحجسم سانلاو فيرلا ىف رظنمب

 تينت نأ هحصنو 5 هفرعو .فقوتي 000 ,مهاردلاب هنوفدحي مهو ءاخسلاو

 ثراحلا حبصأ اذإ ىتح .ءىرملا ماعطلا هدنع معطيو .هتوعد ىبليو صوصللا ةيشخ هلزنمي

 ىلإ بهذ هنأ فرعيو هنع ثحبيو .دئاصق ثالث اهيف ةعقر هل اكرات لزنملا رداغ هدجو

 .نايلغلاو ىراوجلا نم ةناحلا ىف نمو نيبراشلاو رمخلا فصو ىف ةماقملا ليطتو .ةناح

 .ةيرعش ةعوطقمب ةماقملا ىهتنتو ءائينه اموي اهيف هتياورو لطبلا ىضقيو

 رصع تاماقمك ىه له ىردن ال نكلو .بيدأ ريغل تاماقمب مجارتلا بتك هونتو
 ىتلا تاماقملا مهأ نمو .ةيناساسلا هتاماقم ىف ىريرحلا مهلتست ىه وأ فئاوطلا ءارمأ
 وهو 6١ ةنس ىفوتملا ىدزألا هللا دبع نب ميهاربإ نب هللا '''دبعل ديعلا ةماقم هتمهلتسا
 ب كح انا نعت زلا اهيف بط اشم ةماقف ىهو .ةقلامل ةرواحي تناكو ءشييْلَي نرد لها يف

 ,ةيبدألا ةذاحشلا وأ ةيدكلا لهأ نم ىناسأس ةصق ىكحي اهيف وهو ,ةيحضأ هيدجتسي رصن

 ؟تئج مل هتجوز هل تلاقف - ماعطلا نم ائيش لوانتيل هراد لخد لجرلا نأب اهلهتسيو

 يس دق ناو هنعلا ىف نكف ذإ ةراجلا جوز هعنص ام تعنص اذإ الإ ىدنع كل ماعط ال

 قأت نل كنإ هل لوقت تدغاو .تركذ امع كل تهبل ّنآلا جرخأسو تقدص :اهل لاقف

 راغص دجي ام - لوقي اك - اهفوخ نم دجي ناك الو ةنئاح نم نوبت تالخأو ءىشب
 قدراعو: قاف رلا لاتعتو قافآلا بوجيو عراوعلاو ككسلا فوطي ادع بائذلا نم منغلا

 ,نمثلا ىف هلهميو هنم هعيبي نأ هلأسو زنع هيدي نيبو ناَرَع) باصقب رم 5 ىلإ ,قاوسألا

 عم داعو .عببلا دّقع امل بتكي قثوم اكد هعم ردحناو .ءارانيد نيرشعب الخ دل ةعاب

 اذإو ءاَرْنَع ىأر ْنَم ةقزألاو قاوسألا ىف ىداني ذخأف ءدّرش دق ناكو ءزنعلا دجي ملف رازجلا

 مطحيو زيلهدلا ىف رودي زنعلاو ءزنعلا اذه بحاص نيأ حيصي زيلهد نم جرخ راخف لجرب

 ةماما ةيلهدلا نسحاسو (قوبنلا ٌىطرش) بستحملا هيلطو .رودقلاو نجاوطلا نم ىقب ام

 ىلإ لامحلا عم هب هجموتو .هدنع هدأ ام هناريج هنع ىدأ نأ دعب الإ هنع فعي ملو «ىكبي

 .هب نورودي دالوألاو .هاركشا مكب دل ايسكو كدا ركل تلضو الإ ز وجع قاقلا ىف قبت و د

 .كتجوز جرش ىتمو .ءتيز الو لخ تيبلا ىف سيل» لوقت اهجوز تردابف ,تيبلا ةبر امأ

 دخان «نامسلا ش ةابكلا نع كَسْبَح امو ءاهدعو فلخاَو ءاهدعس ةلقاو :فاعحسما درفلاو

 ةليلق اي ,ةفصلا هذه دجوت نيأو :اط لوقيف ءهديرت تناك ىذلا نيمسلا شبكلا فصو ىف

 ءاهدعت اهو هتماقمو ىدزألا هللا دبع ةمحرت ىف عجار )١(

 1١/7[ (نانع قيقحت) ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا
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 ىبأ سيئرلا حيدم ىف ضيفيو .ىلعألا سيئرلا اناوأمو انالوم دنع هل لوقتف .ةفرعملا

  «ىطانرغلا عمتجملا نم ةريثك ب باو نوهت ىهو ءانذع احس ةعوحجسم' ةفاقملاو

 ديرت ام ال رضحأ اذإ ىتح هتقاط قوف بلاطم نم اهجوز هب فلكت امو تيبلا ةبر روصت

 ظ نع فشكو هبوث رصقو ةرزئم هطسو ف اش دفو 35 4 باصقلا را هب ترْزاف تداع

 ىف دوقعلا ةباتكو قيثوتلا ماظن انيرتو .عيبلا ىف هعشج نورتو ةيدعانم رمشو هيقاس

 ١ :ءاضألا هه ةدعانس نمو بستحملاو .راخفلا يع مح ناك امو سلدنألا

 ةماقم ىهو .نوري ام لك لوح مهفافتلاو دالوألاو .نهلفطتو زئاجعلاو .ةطرشلا لاجرو

 .ةعبدب

 ىطشقرسلا ةيموزللا تاماقملا

 ىلإ ةبسن ىنوكرتشإلا ىطسق رسلا ىميمتلا فسوي نب دمحم )١( هاطلا وبأ وه

 كلذلو. ةظسف رس. أنقت هنأ رعيو .ىلعألا رغثلا ىف ةليطت لامعأ نم نصح : : هن وك رتشإ

 طبضلاب فرعن الو ,ةبطرق نكس هنإ لاوكشب نبا لوقيو .اهلهأ نم هنإ ليقو اهيلإ بسن
 حراب هنأ نظلا ربكأو كلذ لبق وأ 017 ةنس ةطسقرسل ىراضتلا ذخأ دعب ابتكس له

 نع ذخأ هنأ مجارتلا بتك ركذت ذإ ؛ 0 ل

 قدصلا ىلع ىبأ نعو ةيليبشإب ىبرعلا نب ركب ىبَأ نعو ةيسنلبب ىسويلطبلا ديسلا نبأ

 ة ءاملع نم نيريثكل 0 هازال بك تعري .ةغللاو بدألا

 دلوم خيرات مجارتلا بتك ركذت مو .ةاحنلا ىلع درلا باتك بحاص ءاضم نبا مهتمدقم

 ى .لسلسملا باتك ةداثأ نمو . ةرجهلل 078 ةنس ةبطرقب قوت هنأ تركذو ىطسقرسلا

 عورأ نمو :ةراثأ عورأ ةيموزللا هتاماقمو ةرهادلاب روشنم و برعلا ةغل بدرع

 هتاماقم رشن دقو ١7". ص نيطبارملا فئاوطلا نبال ةلصلا ىطسقرسلا رهاطلا ىبأ ىف رظنا )١(

 ةئيطا ىف فيض دمحأ ردب روتكدلا هققح ةيملع ةرشن مقر رابألا نبال ةلمكتلاو ١١70 مقر لاوكشب
 .(ةيردنكسإلا عرف) باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةطاحاإلاو اهدعب امو ١15 ص همجعمو 204

 زار رصع : ىسلدنألا بدألا خيراتو 00/
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 لطب ذاختا نم اهرارغ ىلعو ىريرحلا تاماقم ةاذاحم ىف هتاماقم ىطسق رسلا عضو دقو
 ىبأ :ىريرحلا تاماقم لطب ةاذاحم ىف بيبح وبأ خيشلا وه ةيبدألا ةذاحشلا لاطبأ نم اهل

 :ىريرحلا تاماقم ةيوار ةاذاحم ىف مات نب بئاسلا وه ةيوار هل ذختاو ىجورسلا ديز |
 0 نب ردنا وها دنع تقي يور اكاماقع مسن و ايناس عم ركذو .مامه نب ثراحلا

 لّيج ضَرَع ىلع هلثم اهانبو ىريرحلا تاماقم ددعب نيسمخ هتاماقم ىطسقرسلا لعجو
 ةماقملا ىلإ ىلوألا ةماقملا نم هلثم اهمقريو بيبح وبأ خيشلا وه ريبك ىبدأ ذاحش
 . اهزيمب اهب اصاخ ابقل ةماقم لكل ىطعي ال هنأ ىف ىريرحلا نع فلتخي هنأ ريغ .نيسمخلا

 نم ىسودس بيبح وبأ خيشلاو .باقلألاب اهزيم ىتلا ىه طقف اهنم ةرشع عبرأ ادع ام

 وهو .ىريرحلا ةقيرط ىلع هصخشل اركنم ءلاسأو ةقلخ ةقلخ بايث ىف رهظي ام اريثكو نامع
 هيلإ نوقليو ,هلاح ءوس نم نوري امل هنْوَع ىلع مهثحيو ةايحلا ىف سانلا دهزي ظعاو امئاد
 ردكم اة ءافقوم 5 ةليح ائاد اذختم ؛ماعطلاو لكأملا هل نولذدبي وأ .ريناندلاو مهاردلاب

 هتنبا وأ بيبح هنبا وأ بئاسلا هتيوار ةليحلا وأ فقوملا ىف هعم كرتشي ام اريثكو .مهفطع

 اهيلان درو نمنلاب رتظين ةرخ بأ مسيو .اهنمث ذخأيو اهعببي ةيراج اهنم ذختي ىلا

 .هليح نم ةليح ءاهتيرح

 هيف ىدتقا هنأ ريغ .ىريرحلا تاماقم لثم عجسلا ىلع ةينبم ىطسق سلا تاماقمو

 اطرتشم هتاياهن وأ عجسلا ىناوق ددعت نم مزلي الام هجسن ىف مزتلاف ىرعملا ءالعلا ىبأب

 ىف هتاعجس ىلإ تارمملا بيعصتب ىفتكي الو .رثكأ وأ نيفرح نم نوكت نأ هسفن ىلع

 :اهتاعجس ىلاوتت نأ هسفن لع طرشي ةرشع ةسداسلا ةماقملا ىف هارن ذإ .هتاماقم ضعب

 ىأ اهئام نم تفشرتف ٠ ل ىف تمقأ» : هلوقب اهل احتتفم ةثلثملا اهامس كلذلو ةيثالث

 5 كيإ 0 هنألا ةعضرملا اهتيلات ىمسو ه0 ةلهس لك اهفانكأ نم تأطوتو ,ةنزم

 تقنع :اهعلطم ىف هل وقك رثكأ وأ نيفرح اهيف مزتلا لب دحاو فرح ىف قافتالاب اهتاعجس
 ةيبمتالمو تابنتلا برآم ثيح .بوبشملا "انطنلا ىلإ متعزنو ءبوبحملا نطوملا .ىلإ
 4 لياقتت نيتعجس لك 5 000 لعج هنأل ,ةجيدملا ةرشغ ةنماثلا ىمسو «نابجالا

 قام و. ءاهعفارو. .ءاسلا "'كماسو» :اهظعون ىف هلوق ةلكاش ىلع .لداعتتو اهتاياهن
 ظ ا .« برقم اناتملا لهاتم فو همرطتعل اياز رلا :لئابج ق هكنإ ءاهففاذو ءامذلا
 ” افا هقلدلو ةزمهلا- فرحب :اهتاعجس لك متتخي نأ نيثالثلاو ةيناثلا ةماقملا ىف هسفن ىلع

 .عفار :كماس . () 0 0 7“ داتا نإ هك ةةوغكا
 .لبإلا كربم :نطعلا (؟)
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 ىمسو .ةيئابلا اهاس كلذلو ءابلا فرحب نيثالثلاو ةثلاثلا ةماقملا تاعجس متتخاو ,ةيزمملا
 ةيلادلا نيثالثلاو ةسماخلاو ميجلا فرحب اهتاعجس هماتتخال ةيميجلا نيثالثلاو ةعبارلا

 متتخاف نيثالثلاو ةسداسلا ىف عينصلا سفن عنص لثملابو .لادلا فرحب تاعجسلا ماتتخال

 سمخلا تاماقملا هذه ىف فلكتلا نم ليلق ريغ سحنو .ةينونلا اهامسو نونلاب اهتاعجس
 اهالوأو ةيلاتلا عبرألا تاماقملا ىف نأشلا كلذكو .دحاو فرح ىلع اهيف تاعجسلا ءانبل

 ,ةفو رعملا دجيأ فورح قسن ىلع اهتعبارو اهتثلاثو ةيئاجهلا فورحلا قسن ىلع اهتيناثو
 ةردقلاو ةلوهسلاو ةبوذعلا اهيف عيشت ىرخألا تاماقملا ىف هتاعجس نأ قحلا نم نكلو
 .مالكلا جسنو فصولاو ظعولا ىف ننفتلا ىلع

 نيثالثلا نيتماقملا ادع اهييف ةريثك نادلب نيب هتاماقم لطبب ىطسقرسلا لقنتيو
 ةيلهاجلا ىف ءارعشلا هبنأ تازيمم لطبلا ناسل ىلع امههالوأ ىف ضرعتسا دقف .نيسمخلاو

 ةماقملا ىهو - ةيناثلا صخو ,ىسابعلاو ىومألا :نيرصعلاو نيمرضخملا رصعو

 هذه ىف الإ رهظي مل ناث نباو بيبح لطبلا نبا نيب رثنلاو مظنلا ىف راوحلاب - نوسمخلا
 اهنيب دتشا اذإ ىتح ءرثنلل بيرغ رصتني رعشلل بيبح رصتني انيبو ءبيرغ همسا ةماقملا
 رثنلاو رعشلا نم لكل نأ انيبم .مائولل بيبح وبأ خيشلا امههوبأ اهنيب لخدت .ماصخلا
 - امهاصوأ همالكب نارواحتملا عنتقا اذإ ىتح .بورضو عاونأ ناسحإلاو ,هلاحي
 نأو ةيدكلا ةفرح ىلع اموقي نأ - ةريخألا هتماقم ىف هنبا ىريرحلا ىصوأ ابك
 ددحم عوضومب ةيانعلا ىف نيتماقملا نيتاه لثمو .دازب الإ الحري الو داوجلا الإ ابحطصي ال
 سحقا خيشلا لقنتي امئادو .اهتاناحو رمخلا فصو ىف ىهو ,ةرشع ةعساتلا ةماقملا

 نمو ةليح ىلإ ةليح نم الوحتم هصخشل اركنم ىمالسإللا ملاعلا ىف دلب ىلإ دلب نم هتاماقم
 لزني ملو .هرسو هتقيقح فشكيو هنيعب بئاسلا هفرعي ةليحو ديص لك ىفو .ديص ىلإ ديص

 رصم ىف لزنو .ناوريقلاو ةجنط برغملا ىف لزنو فيرط ةريزج ىوس سلدنألا ىف
 ةيبرعلا ةريزجلا نم ةرثثك ءاحنأ ىف لانو .بلحو نيطسلف ماشلا ىفو طايمدو ةيردنكسإلا

 طساوو دادغب ىف قارعلاب لزنو ,ةمايلاو نيرحبلاو ديبزو رافظو رخشلاو ندع لثم

 دالب ىف لغوتو .ورمو ّىرلاو ناهيضاو زاوهألا ىف ناريإب لولو هنا رخو ةقرلاو رابنألاو

 نادلبلا ىف هلطب لازنإب ىطسق رسلا ىفتكي الو .ةنزغو لوصو جّوكلا ىلإ كرتلا

 ىلإ مضي نأو راحبلا هب ضوخي نأ ىأر ذإ .رافقلاو ىراحصلا ىف برضلاو ةيمالسإلا

 كلت باحصأ هبتك امب اهيف را ةيرحب تالحر ىريرحلا عنص اك ةيربلا هتالحر

 لآ ةبسن ةيرانسلا اهاشو يعير لاو. ةعباززلا :ةماقملا قب اناقلي اهون لع تالجيلا
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 برغل ةراشب تيدا ,ى انفركذ ددرتسد اكس ناقا هنا قالا اهوا .خرلا ىثنأ ءاقنعلا
 ةقراطا امهتوقو امهتماخض فصو ىف نيغلابم تاطيخملاو راحبلا قامعأ ىف مهتالحر نع

 ناّيرلا دنع أرقن ام وحن ىلع ,ةلوهأمل دالبلاو ربلا ىلإ مهتفس تمطحت نمل اهلمحو
 هرحبو هرب :دنطا بئاجع» :هباتك ىف ىرجملا عيارلا نرقلا ةراحب نم رايرهش نب كرز

 ىوريو دنهلا برقب ةريزج ىف مهتنيفس تقرغ ةعبس ذقنأ خّرلا نإ لوقي ذإ «هرئازجو

 ! ءاملا برق نم ةيرق نيرشعو اسمخ عست هشير-نم ةشير ىأر هنأ نيحالملا ضعب نع

 ةريغص ةريزج ىلإ اهب اومّدقَي نأ مهرطضا بيع مهتنيفس ىف عقو ةراحب نأ ركذي اك

 ضعبل اران اودقوي نأ : نعو مهتنيفس بيع اوحلصأو اهب اولزنف «مهقي رط ْق اهوأر

 مهتلوتو «مهتنيفس ىلإ لوزنلاب اوعرسأف مهتحت نم كرحتت ةريزجلا اوسحأف ,مهضارغأ
 ءاملا هجو ىلع ةيفاط تناك ةافحلس ابنا اوفرعو ءاملا ىف صوغت ةريزجلا اوأر ذإ ,ةشهدلا

 اهلبق ىفارخلا خرلاو ةيفارخلا ةمخضلا ةافحلسلا هذه تركذ امنإو .تصاغف رانلا تسحأو

 .راي رهش ني كرري باتك أرق هنأ ىف كشي ال ةيواقنعلا ىطسقرسلا ةماقم أرقي نم نأل

 ىلإ ناجرخيو» .ةيرحب ةلحر ىف ناججلي هتيوازو هتماقم لطب. لعج نيح هتم ٌدمتسا هنأو

 نأ لإ ناكنإ لود نافرع هلو اكفنا الون ياللا ةلوج' ةفيزا ضرار ةطيوت ةريزعت

 ىرحب ناويح ةريزجلا نأ العف ,تاركّسلا كلت نم اًوَحصو تاريخلا ل نب ا

 اذهب ريشي ىطسقرسلاو «سمغناو ءاملا ىف "'سمق مث ,ءسمشو را مث رَحضأ
 ادصق ءاملا ىلإ لزن اذإ ىرب ىئرحب ناويح اهئإف .ةافحلس هنأ ىلإ ناويحلل فصولا

 نإ .لوقي نأ ىطسقزسلا كيلي امو...ههجو: لغ افط ربلا ىف ماقملا لوط نم ةحارتسالل

 اذإو ضرألا ىلإ ةباحسلا طبهتو .«ةليلب ةباحسو ةليلظ ةَلَظ اههتلظأ» ,هتيوأرو ةماقملا لطب

 لوقي دوو هنارطلاب اهلي فيكر دفسر ل يلتف ليطيو .ءاقنعلا خْرف خرلا ىه

 :رارإ عيئاسلا

 اريس .ءاوهلا ىف ناشد .حضنو قيل ل ضخاو ,ًحضَوو رجفلا َعّدَص امل مث»
 براعملا اننلإ علطتتو هقاوربلا انتجت قفحت ايفر انرياسي باحسلا لعجو ان
 انليل نم َنِحي املو ,''"'راحصاإلا هنأ انملعو .راحبلا انتقراف نأ ىلإ .قورشلاو

 لسا رضع 8 .ىأرملا ةنسح :هضيرأ )١(
 .ايحاص :ةيلاتلا اقيفر .ادثتم انيل :اقيفر (0) :ضرألا 'وآ ا رحضلا :.ق قي نهضأ (9)

 .ضرألا ديري :راحصالا (5) .صاغ :ءاملا ىف سمق هرقل ”نسستش )2
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 ةقنوم ضايرو .راهنأو راجشأ ٍتاذ ضرأ ىلإ بابصنالا ىف ذخأ مث ."راحْإلا
 ظ دا هلا ان دمحف ةلفوطخو ةيتاحمت ءهط وطشو لينلا فال نم اهنأ ان ريخف اقرأ

 ] لا هضرأ 57 انيلقتو .هئامعت

 يللا تانقاز ةثنللا :تولكلابنودق و سلنلا :ظف نأ بيبح وبا خيقلا تليق 5
 :اهتيغاضت و دنع كل دقو هرهقب ةماقملا نيدو ةئقلك لظعا وم ةئافاقم نمنكيازت اذ وهو:

 دنها رئازج ىف ةلحر نع ثيدحلا ىلإ نيعبرألاو ةعباسلا ةماقملا ىف ىطسقرسلا دوعيو

 ىلإ الو رئازجلا كلت فصو ىلإ اهيف ىضفي ال ىوارلا نأ ريغ .هتيوارو هتاماقم لطبل
 سلجم ىف .لطبلا عم ةنجام ةليل ءاضقب كلذ: نغ ٌلغش ذإ كانه ةيرحبلا بئاجعلا نم ءىش
 ةيداحلا ةماعلا ىف لطبلا لمعلا .بيغلا نم ءىش ىلع اعلطم ىطسقرسلا ناك امنأكو .ءانغ

 انرصع ىف ديردم زمر نأ فورعمو .هبعاليو هيلع رمزيو قا د بد قمح مت نيعيرالاو
 ىتلا ةيسلدنألا تاماقملا عورأ ىطسقرسلل ةيموزللا تاماقملا نأ قحلا ىفو .ٌبدلا وه امن
 .هنطاوم ىشيرشلا لثم حراش اهل درجتي نأب ةيرح تناكو ,هدعب ىريرحلا تاماقم تكاح

 .هدلي لهأ رمازلا برطي ال :لثملا هيلع قبطني امنأكو

 لع اشناذإ تانسالا بدألا ق.جفاو نات تاماقملل ناك انا :فرعتا نأ ان ىو
 ردع رهدزأ ٍىصصقلا نفلا نم نول ىداليملا ردع نيداعلا نرقلا فصتنم ىف اهرارغ

 تيس .ةيذكلا نا ةذاحلا لع موقيو: ,نيلوستملاو هيد تلا ةايعم فضح. .لاتلا :قرقلا
 هتأشن امئادو «وراكيبلا» مسايا اهلطب رم «ةيسراكيبلا صيصاقألا » مسأب هصيصاقأ

 وق اي نسنك دل ظفر ل تلا :دكحف ذختيف ,ةلاطبلاو ةبغسملا مالآ نم ىناعيو ةعضاوتم

 ةناماقن 1: ضيووسلا | كنون 9 امامك ىتش بيعالأو اليح كلذ ىف امدختسم
 ةيلطعو ةفيصب [هلاسدمالاك خبص عب «ىلطسن رجلا تاياتنرق :بيح نإ خيدلاكر:ىريرحلا

 وبلا رتل ةزايزو جلا ةكيرق دادأل ايوتس ةكن نل] نيييئادنآلا لئارق ةرييبس لال
 ..نم هءارو امو ىمالسإلا ملاعلا ىف رافسألاو ةلحرلاب نوعلوي مهتلعج ىتلا ىه فيرشلا

 .اهدعي امو 88 ص ةيبروألا ةضهنلا ىف مالسإلاو .رحسلا ىف ريسلا :راحسإلا )١(

 ظ برعلا رثأ باتك ىف ىكم .د كلذ ىف رظنا (؟)



 20م1

 كلت نم لوهجملا فاشتكال ةيقرشلا اهئاحنأ ىف ةصاخو ابروأو ايسآ ىف بوعشو نادلب

 ] 0 ماعلا ىف ةفاقثلا زكارم ددعت نإف اضيأو .ةينوك رهاوظ نم مهرايدب امو بوعشلا .

غشملا ىلإ ةلحرلا ببَح فئاوطلا ءارمأ رصع ذنم اهسفن سلدنألا ىو
 .ءاملعلاو ملعلاب نيفو

 " دوزتلل برغلا ىلإ ةلحرلاب مهفغش نم نييملعلا انبابش دنع انرصع ىف دجن ام وحن ىلع

 اهب لسري ناك ىتلا ةيجراخلا ت تارافسلا ىسنن الو .ةفرعملاو ملعلا بورض عيمج ىف هنم

 : نيس ف 0 نم 5 ىلإ تدل ءارما نعم تي 0 لدتا ماك

 ارش ءارمأ ن نمز ةيلخادلا تارافسلاو تالحرلا ترثكو .ةين اعلا ةلودلا ىلإ ةددح

 نب '''ادمحم بتاكلا ةرانس ةيلخادلا تارافسلا ن 586 .ةيعرلاو . دالبلا نوفق ةقفتا كرقللاو

 لثم نم فئاوطلا ءارمأ ضعب ىلإ دهاجم نب ىلع ةلودلا لابقإ نع ىنادلا ملسم

 دوه نب ردتقملا هعزان .نبح ةايبخا دراما دضتعملاو ةيرملا ريمأ حداص نب مصتعملا

 دهاجم نبا دئاق بلغأ ىلإ بتكف .نوصحلا دحأ ىف ةطسقرس نام (ه ءالم - ”ث0)

 ةليوط:ةلاسر ف هاقت تادحا هل فض ةقزويف لع ةيلاوو
 لاق «لحارملا ّيط» أهامس

 اهنم هبضتقا ام غلبو ءاهبتاك ةعارب ىلع لدي ام اهوطل اهوصف نم بضتقا هنإ ماسب نبا

هقوشو بلغأل هتقادص نع ملسم نب دمحم ثدحتي اهحتاوف ىفو .ةفيحص ني رشع وحن
 

 مهيلع هءادنو .هداجنإل فئاوطلا ءارنأ نم هناوخإ ةلودلا لابقإ هوعد ركديو ,هئاقلل

 هتلاسرت نم ماس, نبا فظتقيو .هيناذآ ىف مهعباصأ اولعجو مهماكأب اوشغتساف هدادمإل

 نع فئاوطلا ءارمأ هيف سمغني ناك ام فصو ىف ىرخأو ,ةعيبطلا فصو ىف ةعيدب اعطق

,/ 

 ,ةجيهب قئادح اهب اوقحلأو ,ةديشملا روصقلا - ةيعرلا قرع نم - اونب ذإ ,غلأب فرت

 مهئيجت نوئضوتي نيحو ءبهذو ةضف نم. فاحصب مهيلع فاطي ناك نفك :ناوضتو

 ] اهيف قابطألا نأكو. ةصاخ رجح -ح :بارللو رود ءردلاب كفر قيرابأو ربتلا نم 0

 مهر ةارخاو لذلاو رامدلا نم اهب لو أم ىأرو 2 رم نيح ا نمو

 7 2 5 0 0 5 0 | ْ] ظ

 .تسط عمج :ساسط (؟) برغملاو 2707/7 ةريخذلا ىنادلا ىف رظنا )١(

 0 ا
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 تيب : ىدأو .ةفالخلا راد 000 امان دلو اهتيؤر دوأو ٠ ءاماعل ولو اهترايز [ىف] بغرأو

 ىلإ ل ا رصقلاب تفقوو . .مايقلاو لكشلا ةلئام اهيصنو .مالعألا ةمئاق

 تناك انه ليقز '' عقالبلا رايدلاو ب ىفاثألا تالثلا 1ذاف: .'' تامحرلا نبعلا هّرتنمْلا
 .«(9اَباَبِي مهنكاسمو .ابارت مهلقاعم تراص دق .مهروبق ىه كانهو مهروصق 3

 هبابقو اهعماج روصيو |رثؤم ءاكب اهيكبيو ةيمأ ىب مايأ ةبطرق دجم ريوصت ىف ليطيو
 هديب امناكو ,هبناحب ناايثعلا فحصملاو بارحملاو ,ةعيدبلا اهفراخزو ةمخفلا هتروصفمو

 نايبو ةيليبشإ ىف دضتعملل هترايزب هتلاسر ىنادلا متخيو .ةعيدب تاحول اهب مسري ةشير

 اياب قا مهمهأ نمو ىرجملا سداسلا نرقلا ذنم نويسلدنألا ةلاحرلا رثئاكتيو
 01١ ةنس ةيلقص رازو ايقيرفإ ىف لوحتو ةلحرلاب فغش (ه 054 - غ/4) ىطانرغلا
 (رزخلا رحب ,) دوسألا رحبلا ىحاون ىلإ لوحتو ,قارعلاو ماشلا رازو رصم ىلإ لحر اهنمو

 ىف لايشلا ىصقأ ىلإ دعصو .اجلوُقلام رهت فافض ىلعو راغلبلاو ةبلاقُصلا دالب ىف لغوتو
 ةفحت » هأمس باتك هلو «باجعألا ة هةبحنو بابلألا ةفحن » هباتك ف هتادهاشم لجسو ءانشورو

 رثكي وهو ءابروأ ٌىقرش ىف هدهاش ام ديردمب رلبودرازيس رشنو «راحبلا رافسأ ىف رابكلا
 قئافح صعب نيبح ىلإ نيح نم هب نأ ريغ ,ةيفارخلا بئاجعلاو قراوخلا ركد نم هيف

 :لوقي ايسور ىف جلثلا ىلع سانلا اهب قلحزتي ةقولخرلا دهشمك ةعيدب دهاشمو

 احاولأ مهلجرأل سانلا ذختيو ءادبأ جلثلا اهقرافي ال ضرأ ىف كانه قيرطلا»
 ناعفترم هرخؤمو حوللا كلذ ٌمدقمو ءربش هضرعو عاب حول لك لوط ءانوتحني (ةقولشلا

 أرويس هيف اودشو ءبسفقث هيفو .هلجر هيف ىشاملا عصي عص وم حوللا طسو ىو ءضرألا نع

 ماكح مهأ رصانلا نبا نمحرلا دبع ىلإ يسن 010

 ةثالث :ىفاثألا ثالثلاو .ةيفأ 5 : ىناثألا 0
 اهكرتت لئابقلا تناكو ,ردقلا اهيلع عضوت راجحأ
 .رايدلا نع لحرت نيح اهءارو

 .ةرفقملا : عقالبلا )2

 .ايبارخ :ايابي (5)

 لييربج ةمدقم هتلحرو دماح ىبأ ىف رظنا )0(

 رازيس ةمدقمو بابلألا ةفحت هباتك قيقحتل ناريف

 ضعب نع برعملا» هباتك نم ةعطق هقيقحتل رلبود

 ىنارغجلا بدألا يراتو «برغملا بئاجع
 ' نيدلا حالص ذاتسألا بيرعت ىكسفوكشتاركل
 خيراتو 590 ص (فيلأتلا ةنجل عبط) مشاه نامثع

 :انباتكو ”7١ ص سنؤمل نييفارفجلاو ةيفارغجلا
 اهدعي امم ه١ ص (فراعملا راد عيط) تالحرلا
 .7"7١؟ ص ايثنلابو
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 ىف نانوكي نيذللا نيحوللا نيب [لجرلا] نرقيو بيلعلا لع انوذفي ةيوق دولج نم
 . ىنميلا هدي ىفو ءلامشلا هدي ىف هكسمي ءسرفلا نانع لثم ليوط (لبح) لادنشب هيّلجر '

 3 ا راك فرع ةوشحم بايثلا نم ة ةرك لثم اصعلا لفسأ ىفو .هلوطب اًَضَع '

 عنصي امك هرهظ فلخ اصعلا عفديو .عياتلا قف اضعلا كلت لخ ككعيو .ةفيفخ ناسنإلا

 نأ ادحأ نكمي مل ةليحلا كلت الولو .ةعرسب جلثلا كلذ ىلع بهذيف .ةنيفسلا ىف ٌحالملا

 | ىشمي ناويح ىأو .ةتبلا دبلتي ال لمرلا لثم ضرألا ىلع جلثلا نأل ةتبلا كانه ىشب

 اهنإف ,بنرألاو بلعثلاك فيفخلا ناويحلاو بالكلا الإ توميف جلثلا كلذ ىف صوغي هيلع

 ةروصب هبشلا قدأ ةهيبش ةميدق قلحزتلا نم ةروص ىهو .«ةعرسو ةفخب هيلع ىشَع

 .ةيبروألا دالبلا ىف ايونس تاقباسملا هل دقعت ىذلا ثيدحلا قلحزتلا

 هتلحر عم هل درفنسو نيس نيايمسلةبألا ةلاجر نم ىلطانرفلا كاع ىأ كيم ىقتانو

 ىسيع نب نلاخىولبلا "'"ءاقبلا' وبأ ىضاقلا طاقرقلا رضنلا ةلادسو. نمتان قلبو (ةجلك

 نم نيريثك اهيف ىقل دقو «قرشملاو ايقيرفإ ءاملع ةيلحت ىف قرفملا جات» هتلحر ىمسو

 ذخأيو تاونس ءاملعلا ىقلي لظو ىف ٠ ةنس رفص نم ١6 ىف اهأدب ءمهنع ىورو ءالعلا

 اهب نيعف هدلب ىلإ داع مث ءاريسي انمز هناويد ىف ابتاك اهريمأ هنيعو سنوت لزنو ٠ «مهنع

 ىف هتلحرو .ءاملعلا نع ٌديقو صح هنإ ةطاخنإلا ىف :بيطخللا نب نيدلا ناسل لوقيو .ايضاق

 ىناهبصألا داععلا تاباتك نم اهرثكأ هل .لوصفب ىقل نمو دالبلا هيف انو

 ىضاملا لصفلا ىف هتمجرت ترم ىذلا ىشآ ىداولا رباج نبالو .سيردإ نب ناوفصو
  .ةليوطلا هرافسأ ءانثأ ةيبدألا دئاوقلا .نم ةييك ا! اهب اهيف: وذ ةلحاو

 هتيب.رتي :هوبأ .ئغ دقو ةعرك ةرسأل-ا/١© ةنس دولوملا ىريمنلا جاحلا "نبا اناقليو

 ىو ,ةطانرغ ريمأ لوألا فسوي جاجحلا ىبأ ناويد ىف ابتاك نيع 74 ةنس تناك اذإ ىتح

 ”افعاوما مدخو 114 ةنسن ةنيطنسقب هتدوع ىف لزنو ,جحلا ةضي رف ءادأل لحر ا/707 ةنس

 . ءادأ ىلإ ةدوعلا ىأر ذإ /2ا/ ةنس ىتح ىنيرملا نسا ابأ مدخو مهكرت مث .نييصفحلا

 )١( ص ةرلا 57 هتلحرو ءاقيلا ىبأ ىف رظنا ١8 ىدرب ىرغت نبال ىفاصلا لبملاو ١/1 ْ

 ريثنو 87 ص ىضاقلا نبال سابتقالا ةوذجو ةبيتكلاو 194 ص .(ساف عبط) جاهتبالا لينو
 ص ةنماكلا ١175. ص رمحألا نبال نامجلا دئارف ”١١7 بيطلا حفنو

 روتكدلا اهققح «بابعلا ضيف » :ةلحرو 7 ةطاحإلا ىريمنلا جاحلا نبا ىف عجار (؟)

  0ص ةنماكلا ةبيتكلاو ١٠١٠١ :طابرلا» قف اهرشتو .خورقتتا قبة جاهتبأل لينو
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 او ناس ضايغلل لزتغا نكس ديو ألو ةنس نييصفحلا مدخف داعو جحلا ةضيرف
 هتوش تع تلفاو ةيتكلا ناويد: نسير هلفجو ناتغ نأ نافلملا بدع لص وو

 . رعشلا ىف اديجم ارعاش ناكو /ا/غ ةنس دعب هتافو ىلإ ايضاق نيعف ةطانرغ ىلإ داعو

 حادق ةلاحإو بابُعلا ضيف » ةلحر هل ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا لوقيو .ىميلعتلاو ىئانغلا
 ن انزكد. اك ت طابرلاب اهرشنو اهقتنع دقو:#بازلاو ةنيطتسق: ىلإ ةكرحلا -ق'ةياذآلا
 ةلحر فصو ىف ىهو .ةميق ةمدقم اهيدي نيب عضوو .نورقش نب دمحم روتكدلا - شمالا
 ةدوعلاو بازلاو ةنيطنسق ىلإ مث اهنم ةدوعلاو الس ىلإ ساف نم ىنيرملا نانع ىبأ ناطلسلا
 ةنيطنسقل نيرم ىنب حتف نع ةمهم ةيخيرات ةقيثو ةلحرلاو .ءارحصلا قيرط نع اهنم
 مزتلا ىبدأ بولسأب جاحلا نبا اهيتك دقو ,نانع ىبأل ةيبرغملا نادلبلا ةعيبو سنوتو راو
 عنصتلاو ةيروتلا مادختساب ةيانعلا عم ةيعيدبلا تانسحملا ضعبو عجسلا هيف
 ةغايص ىف فلكتلا نم ليلق ريغ عاشأ ام ةبيرغلا ظافلألا ضعبو ةيملعلا تاحلطصملل

 ةلسرلا

 ةيناويدلا لئاسرلا باتك نيب هتمجرت ترم ىذلا هرصاعم بيطخلا نبا هقيدصلو
 ىبأ هريمأ عم '''هتلحر هدنع فقن ام لوأو .برغملاو سلدنألا نادلب ىف ةعيدب تالحر
 ىف فيطلا ةرطخ » :اهامس هترامإل ةيقرشلا روغنلا ضعبل هدقفت ىف لوألا فسوي جاجحلا
 نم ىقرشلا لامشلا ءاقلت اهيف جاجحلا ىبأ بكوم راس دقو «فيصلاو ءاتشلا ةلحر
 ةيرملا رغثب ارام رخآ قيرط نم بكوملا دوعيو .ةريبلإف شآ ىداو ىلإ ةطانرغ ةمصاعلا
 هبشأ ندملا نم اهريغلو ا جاجحلا ىبأ ريمألا تارايز تناكو .طسوتملا رحبلا ىلع
 ةرامإلا دالب تناك ذإ ةدلبلا لهأ عم ريمألا دنج اهيف كرتشي .ةيركسع تاضارعتساب
 نإ بيطخلا نبا لوقيو .حالس. ا ا ل رح تنام رجس ةساقرلا

 نظنو ؛ءلاجرلا نهييحيو لاجرلا نييحي نكو .تاريثك نك تاضارعتسالا هذه ىف ءاسنلا
 -  عضوملا اذه ريغ ىف رم اك - سلدنألا تفرع ذإ تارفاس نك نهنم تاريثك نأ انظ

 ظ .اركبم روقسلا
 اهيمسيو «رايدلاو لاوحألا ركذ ىف رايتخالا رايعم» اهامس ةيناث ةلحر بيطخلا نبالو

 ةرامإ ندم نم ةهنيدم نيثالثو ايا اهيق :فيصو اهتقباسك ةلحر لب ةماقم تسيلو :ةماقم

 تادهاشم باتك 4 ةلحرلا هذه 000 0
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 . ءاهتقباس لثم ةعوجسم ةماقملاو .ةسانكم لثم ىصقألا برغملا ندم ضعبو ةطانرغ

 نساحم ركذ عم .ةايحلا روص نم اهب ام لكو ىناقثلا اهطاشنو اهنارمع ندملا كلت ىف روصتو

 نيتلحرلا لثم اعجس اهبتكي مل ةليوط ةلحر هلو .ٌىواسم نم اهيف نوكي دق أمو ةنيدم لك

 اهامس هندمو ىصقألا برغملا اهيف فصو .ةعوجسم ريغ ةلسرم اهبتك لب نيتفلاسلا

 د را ءءازجأ ةعبرأ ىف تناكو «بارتغالا ةلالُع ىف بارجلا ةضافن» .

 نسلطا ةفظتخ ةنانه لّيخب لإ ىوعضلاب هكا“ و تضفي وهو ناكلا "روما: ىقيو قمرلا

 -.ةتاتنه ةليبق لاوحأ نع ثيدحلا ىف ضيفيو ىنيرملا نسحلا ىبأ ناطلسلا ربق كانه روزيو

 قاما نس اهرتغو: ناك اري ديوب ةديصتي هنو اني داع نوي ةيتللا يقر. تناغأ دوج

 تابتكمو دجاسم نم ندملا كلت ىف ام لك ركذيو .طيحملا ىلع الّس ةنيدم ىلإ هقيرط

 ةيبرغملاو ةيسلدنألا ندملا لاوحأ نايبب ظتكت ةماع بيطخلا نبا تالحرو .سرادمو

  .ةيفاقثلاو ةيعاتجالا ظ

 ىشرقلا دمحم نب ىلع ىداصلقلاب ةطانرغ ىف رمحألا ىنب ؛ ةلود نمز نم ةرخأب ىقتلنو

 ةلحر هلو ,ةضايرلا ءابلع نيب ىناثلا لصفلا ىف.هركذ م ىذلا (ه م١4 - مور رنا

 بظارلا يوننو كلاطلا فينو ءافاسرةيوقلا ةرايزلاو جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ

 ,نافجألا وبأ دمحم ذاتسألا سنوتب اهرشنو اه مّدقو اهققح «بقانملاو لزانملا ىلعأ ىلإ

 ىف ابايإو اباهذ اهزن ىتلا نادلبلا فصو ىف - جحلا كسانمو ةكم ءانثتساب - عسوتي ال وهو

 ءاهيف مل ذملتت نيذلا خويشلا نع انثدحيل ,ديدش زاجيإ ىف اهب ملي لب .ناجحلا ىلإ هتلحر

 هبشأ تادكلاو .اخيش نيثالثو ةثالث هدنع نوغلبيو .ةرهاقلاو سنوتو ناسملت ىف ةصاخو ظ

 نم: نمل دنهل "يب ترهتشا بتك ىهو .ءتالحرلا بتكب هنم جماربلاو ةسرهفلا بتكب

  ىرحو .تافلؤم نم مهنع هوذخأو مهنم هوعمس امو مهخويش اهوفلؤم ركدي اهيفو «ميدق

 .ريبج نبأ ةلحر نع ثدحتن نأ نأآلا انب

 .ةرهاقلاب ىدابعلا راتخم .د ءزجلا اذه رشن )١(
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 ٠ ريبج نبأ ةلحر ]

 ' هترسأ لصأ .ريبج نبا مساب روهشملا ىسنلبلا ىنانكلا ريبج نب دمحأ نب 'ادمحم وه

 ءاملعو هيبأ نم هتأشن ىف عمسو 04٠ ةنس ليقو 074 ةنس ةيسنلبب دلو ,ةبطاش ةنيدم نم
 ىف لمعلا لا حمطو ,ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو ,هقفلا ةسارد ىلع ٌّبكأو هنطوم
 هت ,قمؤملا نبع هيبأل ةطانرغ مكاح نمؤملا دبع نب نامثع ديعس وبأ هقحلأو ,نيواودلا
 2 نبا هسفن ىلع كيو ,بدألاب افوغش نامثع ناكو .0ا/7 ةنس هتافو ىتح فسوي هال

 ميرال هناعي ناكل .هعم بارشلاب هعنقي نأ لواح اثبعو هبارش سلاح هرضحب ناكف ريبج

 دما سروتك عيبص يرتو ةئدارإ دنع | رطصم لاو ءاعيش نب رشيل هيلع مسقأ موي تاذو

 نأ ممصو .هلزنم ىلإ اهلمحف .هرجح ىف كلذ ٌبصو تارم عبس ريئاند سأكلا ديعس ابأ
 دوزت هل اكلم عاب 017 ةنس تناك اذإ ىتح .ريناندلا كلتب جحلا رمخلا هبرش ةرافك لعجي

 ادصاق ةونج لهأ ضعبل ةنيفس ىف رحبلا بكرو .ءلاوش ىف ةطانرغ نم لصفو ءجحلل هب

 ىلإ اهنمو ءرصم ديعصب صوق ىلإ اهنمو ةرهاقلا ىلإ هجتاو اهب لزنو ةيردنكسإلا ىلإ
 رازو ,جحلا ةضي رف ىدأو ,ةكم هروف نم دصقو .ةدج ىلإ رمحألا رحبلا ربع ثيح باذيع

 كلت لك ىف وهو .هنادلبو لصوملاف دادغبف ةفوكلا ىلإ هجتا مث .ةنيدملاب فيرشلا ربقلا

 لزنو ءبئارغو سرادمو دجاسم نم اهيف هدهاش أم نوديو تقولا ضعب ثكمي نادلبلا

 نم اريثك لجسو مهرايد لالخ ساجف .تارمعتسم اهيف بيلصلا ةلمحل ناكو ماشلا
 تاو. .هيطوم.لإ ادتاع ةيحيس ةنيقش لع: اكع نم طيوتملا نعبلا كرو. :هطاوخأ

 ةنجاطرق ىف اهنم لزنو .ةنيفسلا ىلإ عجرو ءاهدالب ىف لوجتو اهيف لزنف ةيلقصب ةنيفسلا
 08١ ةنس مرحملا نم ١٠١ ىف سلدنألا لخاسب

 تاركذم ةروص ىف اهب لزنو اهراز ىتلا نادلبلا ىف هدهاش ام صقت ريبج نبا ةلحرو

  قاروأ ىف اهبتك هنأ ودبيو ءرهشلاو مويلأب حيرانلا هيج لكو ةدلب لك عمو «ةيموي

 دعب اهرشنو هذيمالت ضعب اهعمجف .ايئاهن اهعمجي نا لبق هلجاع توملا ناكو ,ةلصفنم
 ثيدحلا رصعلا ىف اهورشن نم رثآو «رافسألا تاقافتا نع رابخألاب ةركذت» مساب هتافو

 فراعملا ةرئادو ١١" ص ايثنلابو 511 ص برغملا هتلحرو ريبج نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 عبط) تالحرلا :انباتكو ريبج نبا ىف ةيمالسالا هقيقحتل تيار ةمدقمو 5١/5 ةطاحالاو 016

 ارارم تعبط ةلحرلاو 7١-48. ص (فراعملا رد 22 نديل ىف اهتعبطل هيوخ ىد ةمدقمو ندنلب هتلحرل
 .ةرهاقلاو نديل ف ىكسف وكشتاركو / ص | سنئؤم .د باتكو
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 ةده نعي تانلطردلو .«ريبج نبا ةلحر» مسا اهيلع اوقلطي نأ برعلاو نيقرشتسملا نم

 سدقملا تيبل نيدلا حالص حتفي عمس هنأ امهالوأ ىف بيسلاو ءاهنم لك ىف ّنح ةلحرلا

 ملعو نكامالا كلت نودي نأ هسفن هتثدحف .نييبيلصلا ىديأ نم هيلع هئاليتساو ه/.7 ةنس

 مث اكسو ةطاتوش لإ 0/1 ةنس داعو 080 ةنس كلذل لحتراو ءاهيلع فرفري مالسإلا

 نم جوزت دق ناكو .هتياورو ىوبنلا ثيدحلا عامسإ ىلإ اعطقنم ةتبس مث ةقلام نكس

 ةعاط ىف هلوخد لبق نايج ريمأ كشمه نبا ريزو ىشقولا رفعج ىبأ تنب ةكتاع دجملا مأ

 هل نيناويد بناجب - اهيف مظنو ءاهيلع ِ هدجو مظعف تيفوتو ءاهب افلك ناكو .ءنيدحوملا

 نيبأت ىف حناوجلا دجو ةجيتن :هامس اناويد - نامزلا ناوخإ نم ىوكشلا ىف امهدحأ

 جحلا ءاذال ةريخألا هتلر لعب. اهيل هتزرع هنتت- نع فيض كلر .«حلاصلا نيرقلا

 .ةنسلا سفن ىف هتينم اهيف هتكردأو ةيردتكسإلا ىلإ لحترا مث ,.ةرثف ةكمب رواجو 7١5 ةنس

 يدرج تن دلل نر نجس د سي

 .نمزلا

 اهلعج امم ,ةبوذعلاو ةسالسلاو ةلوهسلا هيف عيشت لسرم بيلساب ةبوتكم ةلحرلاو

 نايا ىف هش: ناطسك يل يلمح بيطنخلا نبا لوقي امك - اهدحو ةجيسن

 اهزن نيح ةيردنكسإلل هريوصت ىف اك ةعئار تاحول اهب عدبي ةشير هديب امنأك ةريثك

 تويبو 0 هيد نم اهب امو بيجعلا يي 0 اهقاوساو اهينابمو

 ا فصيو ةرهاقلا 0 .هب قفتري ىذلا 50 سردي . ىذلا لاعلاو

رهاب ةحول ىف السلا هيلع لوسرلا ديفح نيسحلا دهشم مسربو .لوحلا ابأو
 ا ة

 كاملا لنسب هفالال د ونال لع سب الا لك حا دي

 لوقيو رمحألا رحبلا ىلع ِباْدّيَع ةنيدم فصي [ىك اهيف ةايحلا فصيو صوق ةنيدم لزنيو

 مسريو ,ةكم لزنيو ةدج ىلإ رحبلا بكريو .سيفن ْوُلْولل صاغم اهب رئازج اهرحب ىف

 بناوج ىشغي ام لكو هباوبأو هناكرأب هليصافت لك عمجت .ةرهاب ةحول ىف مارحلا دجسملا

ح نمو ةضفلاب ىطغملا ميهاربإ ماقم نم هب امو ةيريرح روتسو ةضطفو بهذ نم هيف
 طئاو

 ةحوللا هذه لغشتو . .بيكرتلا ةعيدب ةدمعأو راَوَسو ةعيدب باّبِقو عيزجتلاو عيصرتلا ةقئار

 .هديقت الإ هحطسو هرهاظ ىف الو دجسملا ىف ائيش كرقت ل ةلحرلا نم ةلصتم تاحفص

 ؛مارحلا دجسملل اهمسر ىتلا ةحوللاك مالسلا هيلع لوسرلا دجسمل . ةرهاب ةحول مسريو
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 ربنملاو (رمعو ركب ىبأ هيبحاصو لوسرلا ربق) :ةسدقملا ةضورلا نع اهيف هلوق نمو
 :فيرشلا

 نيجع .لكش: اهلكشو ..قرشلا قلي امت :ةيلبقلا ةهحلا نخآ عم ةسدقملا ةضورلا»

 نوعبسو نانثاو ريش اتئام اهتاهج عيمج نم اهتعس عيمجو .هليثمت الو هريوصت ىقأتي داكي ال
 ثلثلا وحن ىلإ اهنم رازإ ىهتنيو ءتغتلا عئارلا «تحللا ندبلا ءاضرلاب ةرززم نوار
 50007 كسملا ٌحيْمصت هالع دق رخآ ثلث مّركملا رادجلا نم هيلعو ءاريسي لقأ وأ
 لصتم ةكرابملا ةضورلا ىلعأ نأل ,ىلعألا كمّسلاب ةلصتم ٍدوع كيبابش رادجلا نم ا
 ةحفصلا ىفو . وللا ةيدروز ال ىفو ',راتسألا ىهتنت ماخرلا رازإ زيح ىلإو دكا ا :كحس
 همامأ سانلا فقيف ميركلا هجولا مامأ وه ءٍةضف ٌرامسم لَو ىبنلا هجو مامأ ةيلبقلا
 امم قورافلا رمع سأرو .هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ سأر ِةِِكَي هيمدق ىلإو ,مالسلل

 هجولا َليقتسمو ةلبقلا ريدتسم ملسملا فقيف ءاهنع هللا ىضر قيدصلا ركب يبأ ىفتك ىلب
 ةحفصلا هذه مامأو .رمع هجو ىلإ مث ءركب ىبأ هجو ىلإ انيه فرصني مث لسيف ثزكلا

 ةضورلا نيمي نعو .بهذلا نم نانثا اهيفو ,ةضفلا نم ةقلعم اليدنق نيرشع وحن ةمركمل

 وحن هعافتراو .هلك محرم وهو ,ةوطخ نوعبرأو ناتنثا اهيلإ هنمو ,ميركلا ربثملا ةمركملا
 ىلع باب هلو ,ةيناب عادا و هكا ولطلب ني ةلزطو ,رابشأ ةسمخ هتعّسو .ديزأ وأ ةماقلا
 دوعب ّيشغم رْدملاو ءفصنو رابشأ ةعبرأ هلوطو .ةعمجلا موي حتفُي لفقم داانسلا قف
 ريغ سونبألا نم حولب هيلع قط دق ءرهاظ هالعأ نم هلو لوسرلا دعقمو ,سونبآلا
 ,سملب اكربت هب نوحسمتيو هيلإ مهيديأ سانلا لخيف ٠ .هيلع دوعقلا نم هنوصي هب لصتم

 .«ميركلا دعقملا كلذ

 اذهب ءاسفيسفلا نم اهرادج ىلع امو هتلبقو دجسملا فصو ىف ريبج نبا لسراسيو
 لوسرلا نذؤم لالب دافحأ نم هيف بتارلا نذؤملا نأ ركذيو .قيقدلا عرابلا ريوصتملا

 روصيو .دادغب ىلإ لصيو .ةفوكلا ىلإ اهحرابيو .ةنيدملا دهاشم فصيو .هنع هللا ىضر |

 ثيدحلا ىف هرصع مامإ ىزوجلا نبا ةصاخو اهظاعوو اهئالعل ةميظعلا سلاجملا ضعب
 :لوقي هظعاوم ىدحإ فصو ىفو .ظعولاو

 ءاقايتشا بولقلا. اه تراط ركذلا نم تانيب ٍتاياو ظعولا نم قئاقَرب أهيف قأ»

 . نلعأو يللا هتاقهشب ددرتو 0 دلع نأ لإ افا رتعا .نسننالا اييمتي اذؤا
 ًذلع الوم اندهاشف ,حابصملا ىلع شارفلا طقاست هيلع اوطقاستو ءحايصلاب نوبئاتلا



03 

  هفسعتو حبلا حبت :تكرت: ل“ قلقا .ةئايقلا: وي لوخ اهركذيو :ةعادتو بانا نول

 .«ةحبارلا ةقفصلا تناكل لجرلا اذه سلاجم نم سلحي ةدهاشل الإ «يفقلا كانا "
 م

 و

 «بلحف لصوملا ىلإ اهرداغيو ءاطاحبو اهقاوسأو اهينابمو اهدجاسمو دادغب فصيو

 رواجت ةضور نسحلا ىف (هنأكو هب ةقحلملا ةسردملاو اهعماجو اهتعلقو اهينابم هُعورتو

 | قادحإ اهب ةقدحملا اهنيتاسب هعورتو ,ندملا سورعو قرشملا ةنج قشمد لصيو .ىرخأ

 هونيو «ةعيدبلا ةيسدنسلا اهللحب ءارضخلا اهتطوغ نم اًهيقرشب دتع امو رمقلاب ةلاحل

 .اهيف كش ال قشمدف ضرألا ىف ةنجلا تناك نإ» :اهنع نولئاقلا قدص لوقيو ءاهنسحب
 اهدجسمل فصولا ليطيو .«اهيذاحتو (اهلباقت) اهتماسُت ثيحب ىهف ءامسلا ىف تناك نإو

 نم اهيلع امو باوبأو بابقو دمع نم هب امو ميظعلا ىومألا
 هناطيح ىلع دتمي امو شوقن

 ثيدحلا ىف ضيفيو .ريواصتلا بئارغو ريصاقم نم هب امو ةعيدبلا ءاسفيسفلا نم هفوقسو

 .ةفوصتملل تاهاقناخ نم اهب امو اهاتسرامو اهسرادمو اهقاوسأو قشمد دهاشم نع

 هونو «ةرهاقلاو ةيردنكسإلا ىف اهب داشأ امك .ءاشلا ىف ىبويألا نيدلا حالص لامعأب داشأو

 نودغي نيملسملا راجتو مهراجت نأ ظحالو ءمهرايد ىف هلغلغتو ءنييبيلصلا ىلع هتاراصتناب

 عم برحلاو ءضارتعا ىأ نود بيلصلا ةلمح رادو مالسإلا راد :نيرادلا ىف نوحوريو

 ىف ىراصنلا راجتلا عم اكع ءانيم نم رحُبُيو .ةيفاع ىف راجتلاو نيتئفلا نيب ةمئاق كلذ

 لوجتو اهب لزنف ةيلَقِص ىف ةنيّسم ىلإ ةهجتم تناكو .فيرخلا رفسل ةّدعمل هباقس :ىدنخإ

 ىرجهلا ثلاثلا نرقلا علاطم ىف ةريزجلا كلت اوحتف دق نوعلعملا .ناكو ةايءادلي .ق

 ةفاقثلا نونضتحي نولوألا مهكولم ناكو نامرونلا: اهحتف ذإ فصنو نينرق ةدمل اهوب رعو

 حبصت نأ ذئنيح ةيلقصل حاتأ امم ,ذيمالتلا سلجم مهنم نوسلجيو ءاهءاملع َنٌوَعدَيو ةيبرعلا

 مويلغ هنباو ىناثلا رجور دهع ىف ةصاخو ابروأ ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا روبعل اًراحي

 ف دهبج نبا كلذ روصيو ,ةيمالسإلا ةيبرعلا عباوطلاب اهمايأ ىف ةلودلا ةايح اعبط نيذللا

 | :هنع لوقيف ءهدهع ىف ةريزجلا راز ىذلا مويلغ نع - هتلحرب - هثيدح

 رظانلا نإ ىتح ,هلاغشأ نم ٌمهملاو هلاوحأ ىف مهيلإ نكاسو ,نيملسملاب ةقثلا ٌريثك وه»

 | «ةيبرعلاب بتكيو أرقي هنأ هب ثّدحتملا هنأش بيجع نمو ..نيملسملا نم لجر هخبطم ىف .

 َقَح هلل دمحلا» - هب نصتخملا هتمدخ دحأ هب انملعأ ام ىلع - (هلئاسر لوأ ىف) هتمالعو

 هرصق ىف هاياظحو هيراوج أنما :ةفعتأل دك هلل دمحلا» ةئنأ ةمالع تناكو 2( هدذمح 0
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 نأ زارطلا نايتف نب ىيحي :هّيدخ هب انثالاح ام بجعأ نمو :لوقي .نهلك تالسمف
 تاروكذملا ىراوحلا اهديعت ةفلسم .ةوعتف .هرصق ىف عقت تاينارصنلا نيل
 نيذلا هنايتف انا .ةبيجع رومأ ريخلا لعف ىف نطو .هلك كلذ ىف متكت ىلع نهو ٠ ,ةملسم
 اعّرطت رهشألا موصي نم الإ مهنم ام ,نوملْسُم مهف هكلم ىف هتلابع لهأو هتلود نويع مه
 .«ةروثأم رابخأ ليمجلا لعف ىف مهو .افلزتو هللا ىلإ ايرقت قّدصتيو (رجألل ابلط) ارجأتو

 مايأ ىف نيملسملاو ىراصنلا نامرونلا نيب نواعت نم ناك اهيف ةمهم ةيخيرات ةقيثو ىهو
 ىف يراصنلا ءاسن نع هركذي امو .ةريزجلا ىف ريبج نبا لقنتيو :.ةلقضي كوألا مهكولم
 بقنلاب تابقتنم نهلثم َنْبَجَحتيو تالسملا ا سفن نسسبلي نك نبا ةمصاعلا «مرلاب »

 نإ ريبج نبا لوقي هلك كلذ عمو .تاحيصف ن نهنإ لوقيو ,نهتقيرط ىلع نيزتي امك ةنولملا
 كانه دجاسم ريغو دجاسم نم نيملسملل ام لك حبضيسو كانه سكتس مالسإلا ةيار
 سل دنا ءىطاشلا ىلع ةنجاطرق ىلإ ةيلقص نم رحبأ دقو .ةسدح قاصو:«نيكح دعب ارا
 لب .بسحف غيلبلا لسرملا ىبدألا اهبولسأب ال ةعتمم - قحب - ةلحرلاو .ةطانرغ ىلإ اهنمو

 .ةعونتملا ةقيقدلا ريبج نبا تاظحالع ان



 ةيتجماخ

 تلظ اهنأو ايريبيإ ناكسل ةنوكملا رصانعلا ةرثك نع - ةيضاملا فحصلا ىف - انئدحت ؤ

 ميدق نمو ءايسأو ايقيرفإو ايروأ :ثالثلا ةميدقلا تاراقلا نم ةعونتم رصانع لبقتست

 انيق كينطت وو نامورلاو نيينيجاطرقلاو نانويلاو نييقينيفلا تاراضح لبقتست تلظ

 داليملل سماخلا نرقلا ىف نوربربتملا طوقلا اهازغو ,ةيناسنإلا ةراضحلا 0 ىف اهزيمي

 حتف انب رمو .تاراضحلا كلت نم اهيلع دفو ام لك ىلع - نوضقي اوداك ىآ جال وضقو

 هانز ب راو اح" ىسوم اهذدب ىتلا دوهجلاو م/١١/ه 14, ةنس ايريبيإال برعلا

 دكت لو .(اسنرف) ةلاغ نع اهلصفت يتلا هينيربلا لابجو ىاكسب جيلخ ىتح اهحتف ىف
 قشمدل ءالولاب نيدت اهيلاش ىلإ اهيبونج نم ايريسإ تحبصأ ىتح تاونس عبرأ ىضق

 نم ةرشاب قمن ىلإ نايظعلا ناحتافلا ىعدتسيو :ةيؤمالا .ةلوذلا ميلاقأ نم ميلقإك

 طساوأ رب ربلاو برعلا نم حتافلا شيجلا نطوتساو .اهيلإ نادوعي الو ةرجهلل 40 ةنس

 مم | قيل دنا مساب -اهعيمج ايريبيإ لب- مهرايد اومسو ءاهيبونجو ايريبيإ

 ىلإ 10 ةنس ذنم ةالولا رصع ىف سلدنألا لخدتو .بونجلا ىف اهمتاكس «سلادنق» ةملك

 (اسنرف) ةلاغ وزغ ىف انسح ءالب - 1١7 ةنس ىتح - اهتالو نم رفن ىبأو ١78 ةنس

 رهن ىلع ارارم مهشويج مدقتتو ءبرعلل هءالو اهيب ونجب ةينامتبس ميلقإ ىلع نوضرفيو

لب - تايبصعلا بدتو .بونجلا ىلإ نويلو لاهشلا ىلإ هييتاوب هاجتا ىفو نورلا
 - مرطضت 

 ؛ميظعلا دملا اذه فقوتيف ءربربلاو برعلا نيبو ؛ةيرضملاو ةيناطحقلا برعلا لئابق نيب

 .ةيبرغلا ابروأ نم اًريبك اًرطش برعلا حتفل كلذ الولو

ةيواعم نب نمحر لا دبع روبع اهيف ةمدتحملا تايبصعلا نم سلدنألا لاشتنال ضّيقيو
 

 داليم اهيف هنالعإو اهيلإ قاقزلا ّرحب ةرجهلل ١78 ةنس كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا نبا

 ةنس امربم ءاضق نويسابعلا اهيلع ىضق ىتلا ق قشمد ىف هئابأ ةلود فلخت ةيبرغ ةيومأ ةلود

 نورق ةثالث وحن سلدنألل مهمكح دتما نيذلا هداقحعأو ةقاق وب وه كانو ةرجهلل 337

 دهعل لماكتلا ىف ةراضحلا كلت تذخأ دقو ,ةرهاب ةيبرع ةيسلدنأ ةراضح سيسأت ىف

 ىسلطألا طيحملا ىلع اهيناوم ىمحي الوطسأ ةلودلل أشنأ ىذلا طسوألا نمحر لا دبع

 قالا



0 
 . ىلع ءارزو سلجي اهل ذختا ذإ ءايراضح ايرادإ اماظن دالبلا مكحل عضوو ,طسوتملا رحبلاو
 . مساب - تائيه هيلإ فاضأو .ةرضحتملا ممألا ىف ءارزولا سلاجم نم نآلا فرعن ام وحن
 ' ةيسايسلا ةناكملا ىف ةورذلا سلدنألا تغلبو .ةيعرلا حلاصم ىلع فارشإلل - ططخ

 .لامشلا ىف نييحيسملا ىلع هناطلس ضرف ىذلا رصانلا نمحرلا دبع دهعل ةيراضحلاو
 أشنيو .اماع نيرشع وحن تلظ ىربك ةنتفب ىهتني نأ ةيومألا ةلودلا دهع ثبلي امو
 تازافا لا رخأ ةرابعبو ,تاسلدنأ ىلإ سلدنألا مسقنت هيفو .فئاوطلا ءارمأ رصع
 وس قلو ,باتكو ءاملعو ءارعش نم مهب طيحي امت راثكإلا ىف ءارمألا سفانتيو .ةريثك
 فرتلل ما رمألا .نقيعب ذا ..ئروتنم قدأ .ىلإ ةسايشلاوقكحلا دك ,ملعلاو بدألا
 ' نييحيسملل - نيعناخ - نوعكري نيح ىلع «,مهنيب ايف نورحانتيو .هنونف لكو وهللاو
 دقع ةطساو ةلطيلط ىلع ضقني ةلاتشق كلم سداسلا سنوفلأ لعج ام ,نييل اهشلا
 ربصلا سوق ىف عزنم قبي مل اذإ ىتح ءاهيلع ىلوتسيو ةرجهلل 21 ةنس سلدنألا
 ريمأ نيفشات نب فسوي اعيمج اوخرصتسا نيهاللا ءارمألل الو ةيعرلل الو ءاهقفلل ال

 ىف سداسلا سنوفلأ عومج قحسو غ4 ةنس سلدنألا ىلإ ربعف .برغملا ىف نيطبارملا
 .اعيمج سلدنألا نيطبارملا ءاول لظأو ءاعيرس رومألا تروطتو ءاعيرذ اقحس ةقالزلا
 ,ككفتلا ىلإ اهئازجأ ضعب ىف سلدنألا دوعتو ,فينو نرق فصن وحن دعب مهتلود فعضتو
 عباسلا نرقلا ىف ثلاثلا دقعلا لئاوأ ىلإ اهيمحت لظتو .نيدحوملا ةلود اهكرادتتو

 ةعقوم ىف نماثلا سنوفلأ شيجل ىدحوملا بوقعي مهريمأ ريمدت مهرخافم نمو .ءىرجحلا ١
 اهندم نم ةرثك عقتو ,ككفتلا ىلإ 5779 ةنس ذدنم سلدنألا دوعتو 041١. ةنس كَرألا

 ةدابع نب دعس ليلس رمحألا نبا عيطتسيو .نييلاشلا نييحيسملا روجح ىف ةقيرعلا

 بشان ىلإ فصنو نينرق نم رثكأل هترسألو هل ةطان رغ ةرامإ ذقنتسي نأ ليلجلا ىباحصلا
 .ةرجهلل 87 ةنس اليبازيإ هتجوزو دنانرفل ةنيدملا حيتافم ريغصلا هللا دبع وبأ

 ربربلاو برعلا نم نيملسملا نيب عيرس جزم نم ىسلدنألا عمتجملا ىف مت امانركذو
 ةيدبتم ةايح نييحيسملا ةايح تناكو ,مهئانبأو مهنم مالسإلا ىف اولخد نمو نييحيسملا نيبو '

 ,ةيراضح ةايح ىلإ نولوحتي نويسلدنألا نوملسملا ذخأ امنيب ,فظشلا نم ليلق ريغ اهب
 لعج ام قرشملا ىف ةيداملا برعلا ةراضحب هفغشل طسوألا نمحرلا دبع دهع ذنم ةصاخو
  هدهع ىف ةيسلدنألا ةراضحلا لامتكا ىلع دعاسو .اهتاودأ نم اريثك هيلإ نولمحي راجتلا ا

 . ,ةبطرق ىلع - ديشرلا دهع ىف نييقيسوملا ربكأ - ىلصوملا قرع .ةعلم فاير رق
 ا ل برد منا نا دورا نيعاشل نكمل.
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 ةدايق ةيقيسوملاو ةيئانغلا ةكرحلا سلدنألاب اوداق ,نوريثك هيف جرخت ايقيسوم ادهعم هل

٠ 
 ةيداملا ةيراضحلا بناوجلا لمشيل عستي لب .بناجلا اذه دنع بايرز رثأ فقي الو .ةعيدب |

 . ةخاو .رخافلا شايرلا ذاختا ىف اضيأو ,رهظملاو ةئيهلا ىف اههنيزتو نيسنجلا سبلمو لكأملا ىف

 - ىني الو ءاهتنيزو اهثاثأ ىف قنأتلاو روصقلا ءانبب نونعي هؤانبأو طسوألا نمحرلا دبع

 . نبا عباتي نمو .ءارهزلا ةنيدم ىه ةميظع ةنيدم ىنبي لب بسحف ارصق صانلا هديفح
 اهنأك نظي نونلا ىذ ىنبل مّركملا رصق لثم فئاوطلا ءارمأ روصق ضعبل هفصو ىف ماسي
 دهشي مويلا ىلإ ةطانرغب ءارمحلا رصق لازي امو ,ةيلايخلا ةليلو ةليل فلأ روصق نم

 . ىلإ مهدعبو برعلا لبق سلدنألا هفرعت مل جوأ ىلإ رامعملا ىف ةيداملا ةراضحلا هتغلب اه

 0 0 ظ . .مويلا

 نم ىظحت اهتلعج ةميظع ةناكم ىراضحلا ىسلدنألا عمتجملا اذه ىف ةأرملل ناكو

 ءافلخلل تاروهشم تابتاك نبنيب ناك ىتح قرشملا ىف اهتخأ هب ظحت مل اب ةيرحلا

 عمتجم تاديس نهنيب ناكو ,تابيبطو تاثدحمو تائرقم تاملاع دم .ناكو مان نيرحألا

 - نه ناكو رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا ىف اسنرفب تانولاصلا بخاوصك تايقار

 ظ ظ .ةيبدألا ةايحلا ىف ريثأتلا نم ليلق ريغ .- نهلثم

 بلغت ةيومألا ةعزنلا تلظو ,نيدودحم دارفأ دنعو اليلق الإ عيشتلا.سلدنألا فرعت ملو

 «نيريثك داهز ءاسأ اهيف قلأتو دهزلا سلدنألا تفرعو ,ةيومألا ةلودلا وقس دعب: اقيلع

  نبأو برع نبا لثم ريهاشم هيف تبجنأو ىرجملا عبارلا نرقلا ذنم فوصتلا تفرع اك

 ] ] .ىركاششلاو نيعبس

 . ةكرحلا اهيف اوأدب نيذلا مه برعلاو ,ةيدقلا روصعلا ىف ىملع رود ايريبيإل نكي مو

 د ه5 رخخلا هده ةفملا لع طيوألا قيعرلا نيك لوغو «ةيفيدلاو:ةيزللا عهمرلعب ةيملغلا

 مولعلا كلت بتك بلجو ,ةلديصو بطو ةضاير نم لئاوألا مولعب ةيانعلا ةوقب اهيلع لخدأ .

 ءاعدتساب ةلومأملا ةياغلا ةيملعلا ةكرحلاب. رصنتسملا مكحلا هنباو رصانلا غلبو .دادغب نم

 | مولعلا فلتخم ىف ةسيفنلا تاطوطخملا بلجو مهل ءاطعلا لازجإو قرشملا نم ءالعلا

 عم ءىرجملا عبارلا نرقلا ذنم راهدزالا لئاوألا مولع ةساردل حاتأ ام .بادآلاو

 ةضايرلا ىف عملتو ,روصعلا رم ىلع ةرهاب تافاضإ نم سلدنألا ءالع اهيلإ فاضأ ام

 ءاسأ بطلا ىف عملتو ,ىطوقّرلا» ىجؤَرطبلاو ىلاقرزلاو ىطيرجملا ةملسم ءاسأ

 راطيبلا نباو ماوعلا نباو ىقفاغلا ءامسأ ةلديصلا ىفو ءدشر نباو رهز ونبو ىوارهزلا
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 ' ىزارلا ءابسأ ةيفارغجلا ىفو دشر نباو ليفط نباو ةجاب نبا ءامسأ ةفسلفلا ىفو
 .ديعس نباو بلاغ نباو ىركبلا ديبع ىبأو

 ىف هنمز ىتح مهتاقبط ىف اباتك ىديبزلا فلؤيو ءنيركبم ةغللاو وحنلا ءالع طشنيو
 مهرهشأ نمو .ىوغلو ىوحن ملاع ةئام وحن هدنع نوغلبيو ,ىرجملا عبارلا نرقلا
 ىوار ديعس نب رذنمو ىرصملا ساحنلا رفعج ىبأ نع هي وبيس باتك ىوار ىحابرلا
 باتكلا بحاص هسفن ىديبزلاو ,ىرصملا دالو نبا نع دمحأ نب ليلخلل نيعلا مجعم
 ةوارطلا نباو ىرمتنشلاو هديس نباو ىليلفإلا نباو ةيطوقلا نب ركب قباو «فلاسلا
 دي ىلع ةغالبلا ثحابم طشنتو .نايح نباو كلام نباو روفصع نباو ىلوزحلا ىسيعو
 ,ىدنرلا ءاقبلا ىنأو دشر نباو ىنيعاوملاو ىعالكلاو بيبحو ببطتملا ىناتكلا نبا لاقمأ -

 ظ مزاحو ماسب نباو ةجافخ نباو ديهش نبا دنع ةيدقنلا تاباتكلا طشنت لثملابو
 .ىنجاطرقلا

 ءاملع رهشأ نمو ءسلدنألا ىف عيشتو هتءارق ىرصملا شرو نع نيركبم ءارقلا لقنيو
 ىبطاشلاو ىنادلا ورمع وبأو بلاط ىبأ نب ىكمو ىكنملطلاو ىعاضقلا كانه تاءارقلا
 ىبَأ نباو دلخم نب ىقب ءامسأ هيف عملتو ,ةركبم نآرقلا ريسفتب سلدنألا ىنعتو .نايح نباو
 ءاهقفلا رئاكتيو .ناطقلا نباو طارخلا نباو لوقرق نباو ىديمحلاو غبصأ نب مساقو حاضو نبا لاثمأ نم نوثَّدحملا رثاكتيو .نايح نباو ىبطرقلاو ةيطع نباو نينمز
 ةلمح ىلعو هيلع مهتاضقو مهئاهقف ىوتف رودتو .كلام بهذم ىلع ةصاخو ةطرفم ةرثك
 رانيد نب ىسيعو نوطبش مه رهشأ نمو ءمسأقلا نب نمحرلا دبع ةصاخو نييرصملا هل
 نباو ىجابلا ديلولا وبأو ربلا دبع نباو ةبتع نباو بيبح نب كلملا دبعو ىثيللا ىيحيو
 بهذملا طشنيو .ىيصألاو زارخلا نبا لثم نم ةيعفاشلل هيقف ريغ اناقليو .ةنخلا دقو
 تفرعو .هللا طوح نباو مزح نباو ديعس نب ردنم هعابتأ رابك نمو .كانه ىرهاظلا
 ديعنس نب رذنمو ةرسم نباو بهو نب ىلعألا دبع لاثمأ دنع لازتعالا سلدنألا
 .فلخ نب دمحم دنع ىرعشألا بهذملا تفرع امك .ىنيعرلا ليعامسإو

 ' بتك نم مهنمو .ىرجطلا ثلاثلا نرقلا ذنم سلدنألا ىف عساو طاشن نيخرؤملل ناكو
 . ىف بتك نم مهنمو .بيطخلا نباو بيرعو بيبح نب كلملا دبع لثم ماعلا خيراتلا ىف
 نب ىيحيو نايح نباو ةيطوقلا نباو ىسيع هنباو ىزارلا دمحأ لثم سلدنألا خيرات
 ىف بتك نم مهنمو .بيطخلا نباو ىسايبلا جاجحلا ىلأو ةالصلا بحاص نباو ىفريصلا
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 بتك نم مهنمو .سانلا ديس نباو ىعالكلاو ربلا دبع نباو مزح نبا لثم ةيوبنلا ةريسلا

 ىفو مزح نبا لثم باسنألا ىف بتك نم مهنمو .فنص لك نم ءاملعلاو ءابدألا مجارت ىف

 لثم ةماعلا ةيسلدنألا مجارتلا ىف بتك نم مهنمو .ربلا دبع نبا لثم ةباحصلا هارت

 ىحالملاو رابألا نباو ىبضلاو لاوكشب نباو ىديمحلاو دعاصو ىضرفلا نبا

 ربلا .دبع نبا لثم ةاضقلاو ءاهقفلا مجارت ىف بتك نم مهنمو .بيطخلا نباو ريبزلا نباو

 نييوغللو لجلج نبا ءابطألل ةمجرتلا ىف رهتشيو .ىهابنلاو ىنشخلاو دمحم نب دمحأ

 ماسي نباو ناقاخ نب حتفلاو ةيحد نبا باتكو ءارعش نم ءابدأللو ىديبزلا ةاحنلاو

 ءرحالا  قياو .ةيبطتملا ناوي .ديعتم خباوب نابألا ضنا

 لهأ نأ فيك احضوم ءارعشلاو رعشلا طاشن ىف ايخيرات ايليلحت اثحب ثحبأ ٌتذخأو
 مهروهمج نإ ىتح ,لثمتلا اذه ىف نويحيسملا مهكرشو ءايوق الثت ةيبرعلا اولثق سلدنألا
 نع هريبغت ةادأو هداؤف ىوهمو هئاسل ةيبرعلا تحبصأو :ةجرادلا ةينيتاللا هتغل رجه

 نع بعمل | :كنخا اهمكمو ارسحتم مهتسواسق دعا كلذ قلعت ىع .«ةراكفاو» هرغ انك

 دشأ انيدابو. ا اضع ةنيدرفلل هلثقو ةيسنامورلا هنطو ةغلل ىحيسملا بابشلا نارجه

 بابشلا نم نيريثك نإ سقلا لوقيو .اهنقتي نأ عاطتسا ام لكب الواح ,ءباجعالا

 نييحيسملا نيب العف دجن اننأ همالكل ديهنتيو .ةعبدب لئاسرو اراهشا" اب اوبتكو اهونقتأ

 3 |ونيع نأ ان قيفدلا ريبعتلا ىلع ةردقلاو ةيب رعلا ناقتإ نم اوغلب نم نابسإلا

 ىلإ ةيضفملا .اريبير ةيرظن ضقني ام اهانفضأ ةديزت ىرخأ ةلدابو كلذيو قلوذلا نيواود

 ةينيتاللا نم ةيسنامور ةجهل ةيمويلا مهتايح ىف نومدختسي اوناك نسلذدنألا .ترغ نأ

 تايماغ اذينغ اهنفأ تريظ دقق :ةييوعلا ميلاقألا نم اعدب سلدنألا تناك امو .ةجرادلا

 لثملابو ءاهيف ةلوادتم تناك ىتلا ةيلصألا اهتاغل نم ظافلأ ةيب رعلا نادلبلا عيمج ىف اهتلخد

 وحن ىلع ةجرادلا ةينيتاللا نم ظافلأ اهيلإ تبرست ةيب رع ةيماع سلدنألا ىف عيشت تناك

 .ةيب رعلا نادلبلا نم امهريغو رصمو ماشلا ةيماع ىف ثدح ام

 كلذ ىف اهنأش ةرهدزم ةشيعم ةيب رعلا ةيسلدنأألا ةضاعلا ذه نتاج ىحصفلا تشاعو

 نق ءارعشلا ناك ةنب هل الولاة لش قدر ,ةيب رعلا راطقألا عيمج ىف اهراهدزاو انا ني

 ذنم حاضتالا ىف ذخأت ةرثك ىهو .ىرقلا لهأ نيبو, ثقيلا ىف نيف .نسل دئالاو دليلك

 ءارمألا دعت دإ .فئاوطلا ءارمأ وضع ق3 ةديدش ةعس عستتو .ىرجملا ثلاثلا نرقلا

 .ةيلاتلا روصعلا لاوط دارطا ىف نو رثاكتي نولظيو .ءارعشلا ىلع مهاياطع نوقدغي نيذلا
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 نف راكتبا ىلإ ذفنت نأ عساولا ىرعشلا طاشنلا اذه ءانثأ ىف سلدنألا تعاطتساو
 سيموغ ةيسرغ لثم نابسإلا نيقرشتسملا ضعب لواحو .تاحشوملا نف : اوه ديدج ىرعش

 ف ذي اموذلا ىناغألا ضعب نيبو ىبرعلا رعشلا نيب جزملا نم ثان اهنإ اولوقي نأ

 أوتبثي نأ نوفي طتسي  ةدحاو ةيسنامور ةينغأ مهيديأ ىف سيلو ,ةيبعشلا ةينابسإلا ةينيتاللا

 ىه امنإ تاحشروملا نأ - ةهددعتم ةلدأب انتبثأ 5 - حيحضلاو .جزملا اده نير نع 3

 ىبرع اهثدحأ نم لوأ ناكو .تاطمسملا ىه ةيف رشم لوصأ نع تروطت ةيسلدنأ ةروص

 ةدابعو ىدتكلا ىدامرلا امه نايب رع هدعب ةيئاهنلا اهتروص اهاطعأو .ىفاعم نب مدقم وه
 ةنمزألا رم ىلع تاحشوملا نم فئارط ىلإ انرشأوأ انضرعو .ىراصنألا ءامسلا ءام نبا
 .رهز نباو ىقب نب ىيحيو زازقلا ةدابع نبا مه نيعرابلا نيحاشولا نم ةثالثل ةمجرتلا عم
 داهشتسالا عم تاحشوملا دعب تأشن اهنأ ىلإ نودلخ نبا عم انبهذو لاجزألاب 9
 رعشلا ضارغأ ةسارد ىف انذخأ مث .نامزق نبا ذفلا لاجزلل ةمجرتلا عمو اهعئاور ضعبب
 انأدبو .خيراتلا رم ىلع هئارعش مهأو ضرغ لك اهيف انبقعت ةيليلحت ةيدقن ةيخيرات ةسارد
 سفن انعنصو .مهمالعأ نم ةعبسل ةمجرتلا عمو مهحئادم نم جذام عم حيدملا ءارعشب
 ةمجرتلا عم ءاجهلا ءارعشل لئملابو ,مهذاذفأ نم ةئثالثل ةمجرتلا عم رخفلا ءارعشب عينصلا
 .مهمالعأ نم نيملعل ةمجرتلا عم ىميلعتلا رعشلا باحصألو .نيئاجهلا رابك نم ةعبرأل

 ىلع لزغلا عئاور تضرُع ةفلاسلا ةيرعشلا ضارغألا عئاور نم ضرع 6 وع ىلعو
 اهؤارعشا 0 ذإ عئاورلا كلت ىف سلدنألا هتغلب ىذلا ديعبلا وأشلا ةدّسحم روصعلا رم
 ّئىفطني ال ٌيماظ بحو عاتلم نينح نم ميدقلا ىبرعلا ىرذعلا بحلا ىف ام دح ىصقأ ىلإ
 .مهوح نم ةعيبطلا رصانع ىلع مهرعاشم نوسكعي هيمظان نأ نم ظحالي ام عم ءهراوأ
 ىف مهعم كرتشيو .بحب ابح - راقوو ةفع نم اهفحي ام عم - ةيسلدنألا ةأرملا مهدابتو
 وحن ىلع اديعب اومس سلدنألا ىف لزغلل حاتأ امم كانه ةفسالفلاو ءاهقفلا لزغلا
 .رمخملاو ةعيبطلا ءارعشب ىقتلنو .ةدالوو نوديز نبا ةصاخو مه انمجرت نم دنع حضتي ام
 حصضوتو .روصعلا رم ىلع اهغلبي م ايب رع اهيلقإ لعل ةورذ ةعيبطلا رعش ىف سلدنألا غلبتو
 ةجافخ نباو اناقم نبا مجارت ةصاخو ةراتخملا مجارتلا»و صوصنلا حيضوتلا ةياغ كلذ
 ىَف ةعيدبلا هتالمأتو نوبهو نبأ مهتمدقم ىفو دارفألل ءاثرلا ءارعش اناقليو .رفس نباو

 ةنايللا نبا مهتمدقم ىفو سلدنألا ىف ةبراغلا لودلل ءاثرلا ءارعشو .توملاو ةايحلا قئاقح

 فوصتلل سلدنألا حيتتو .فوصتلاو دهزلا ءارعشل ةعيدب رطاوخ أرقنو .نودبع نبأو

 اهيف رهدزتو .ىبرع نبأ اهفوصتم نع فورعم وه ام وحن ىلع اميظع اراهدزا ىفسلفلا
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 + ذنمو .ىشآ ىداولا رباج“ نبا دنع اناقلي ام وحن" ىلع اعئاز اراهدزا ةيوبنلا حئادملا .

 7 مد داقنتسال مهينطاومو برعلا ٌءارعشلا خرصتسي سماخلا نرقلا ىف ةلطيلط تطقس

 0 وحن ىلع .هدعبو ىرجمهلا عباسلا نرقلا ىف خارصلا ىلاعتيو ءبيلصلا ةلمح ىديأ نم

 .ىدنرلا ءاقبلا ىبأو رابألا نبا دنع اناقلي ام

 ىف كلذ حضتيو ءاهيف رعشلا راهدزا نع لقي ال اراهدزا سلدنألا ىف رثنلا رهدزاو

 ب دمحم وبأو نايلرإلا مهتمدقم ىفو ءروصعلا رم ىلع ةيناويدلا لئاسرلا باتك ةرثك

 باتك ةرثك ىف حضتي اك .بيطخلا نباو لاصخلا ىبأ نباو ةريصقلا نباو ىبلا دبع

 باتكلا ذفنو .دجلا نباو رهاط نباو غايدلا نباو بيبح مهتمدقم ىفو ةيصخشلا لئاسرلا

 ديهش نبال عباوزلاو عباوتلا ةلاسر اهنم ء2ةعزاب ةيبدأ لئاسر ىلإ كانه نوعدبملا

 لئاسر اهنمو ,اهيف نيديدج ركفو حور ثب عم ,نامزلا عيدب تاماقم ىدحإ نم ةأحوتسملا

 نم ةاحوتسم ٍطسْبلا ىلع هايشلا (دولج) بهأ ليضفت ىف ىهو هادا وب ةييد ألا فرت عيبا

 . دض لخبلل اهيف جتحي ىتلا ظحاجلل ءالخبلا باتك ةحتاف ىف نوره نبا لهس ةلاسر

 ةلاسر نم ةاحوتسم امهالوأو ,ةيدجلا اهتخأو نوديز نبال ةيلزملا ةلاسرلا اهنمو ءمركلا

 ىف ةميمذلا هيسرغ نبا ةلاسر اهنمو « ,عوضوملا فالتخا عم ظحاجلل ريودتلاو عيب رتلا

 نبا دنع اناقلي ام وحن ىلع ةعيدبلا ةيوبنلا لئاسرلا اهنمو ءاهيلع دودرلاو ةيبوعشلا

 ىقتلنو .ىشوطرطلا ركب ىبأو ديعس نب رذنم ظعاوم لثم ةرثؤم ظعاوم اهنمو «نانجلا

 ظتكي وهو « ,عدبملا هيقفلا مزح نبال ةماحلا قوط باتك اهتمدقم ىفو ةعونتم ةيرثن لامعأب

 بحلا اذه راهدزاب ةقطانلا ةداهشلا عم ىرذعلا بحلا ىف هيرصاعم براجتو هبزاجتب

 ةيخيراتلا ةباتكلا ىف زارط وهو نايح نبال سبتقملاب ىقتلنو .نل دن الا رهاطلا فيفعلا

 مجارتلا ةباتك ىف ماسب نبال ةريخذلا هلثمو «برعلا دنع خيراتلا ةباتك ىف هل ريظن هي

 قف ىطان رغ ريمأل تاركذدم اناقلتو .ةيرثنو ةيرعش عئاور نم اهباحصأل ام ٍض رعو ةيبدألا

 | هب ىقلأ لفط ةصق ىهو ءليفط نبال ناظقي نب ؛ ّىَح ةصق نلقلت اى يقلب نب هللا دبع

 ومني هلقع ذخأو امنو ,هتعضرأو اهعيضر تدقف ةيبظر هقنبتف :ةروجهم ةريزج ىف هدلوم دعب

 :ةنسالفلا نأش ءايشألا قئاقح كردي ذخأ .نيثالثلا غلب اذإ ىتح هلوح ام لك دصريو هعم

 + ىتش تاالواحم دعبو ءهب لاصتالل ةنيدح ةبغرب رعشي لكلا اقلاخ نوكلل نأ رعشو

 .ىلإ ىضفملا صلاخلا ىلقعلا لمأتلا نأ ليفط نبا تبثي كلذبو .هب رب داحتالا عاطتسا

 2 ىهو ةياغلا سفن ىلإ ىدؤي اهتم الك نأ ىف ءايبثألا قيرط نع ناميإلا لثم هلثم ةفسلفلا

 رضانع ةصقلا رصانغ نأ اني اًنوبق :تنث دقو :دقشتسو نوكلا قلاخب ىفوصلا داحتالا .
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 ةيكسيروم ةصق أاهنم تيحوتس ةسا ذإ ىنابسإلا بدألا ىف ترثأ دقو ,ةصلاخ ةيمالسإ ةيب رع

 نايثارج ىعوسيلا ىنابساإلا بتاكلل (نوكيتيركلا) ةصقو هتنباو كلملاو منصلا ةصق ىه
 ةيملاعلا بادآلا ىف ةفلتخم اراثآ ةصقلا ترئاز شع عباسلا نرقلا فصتنم ىف ةروشنملا

 .وفيد لييناد ىزيلجنالا اهبتاكل وزورك نسنبور ةصق نع فورعم وه أم رع ىلع

 كليم هناحصا نمش ةولسر نمل دنألا-:ق.تاماقملا نف كلذ دعب لصفلا ضرعيو
 ,ةقينالا تاريبغتلاو عجسلاب حصافتلاو ةداحشلاو ةييكلا ىلع ةمئاقلا هتاماقم ىف ىريرحلا

 ىف فرحلا ددعت نم مزلي ال ام اهيف همازتلا 0 ا ول
 تاطيحملا قامعأ ىف هتاماقم لطبب هلغلغتو ,هتايموزل ىف ءالعلا ىبال ةاكاح عجسلا ىناوق
 ها ل رو .ةيب رعلا نادلبلا نم هنيب لقنت ام ىلإ ةفاضاإلاب
 داليملل رشع سداسلا نرقلا ىف هرارغ ىلع تاق دإ ىسلدنألا بدألا ف كااناعملا
 «وراكيبلا» اهلطبو .ةيسراكيبلا صصقلاب تيمس صصق رشع عباسلا نرقلا لالخو
 السوتم ةذاحشلاو لوستلا ىلع شيعيو .رقفلاو سفؤبلا مالا - كافاقملا لظيك د عرجتي
 سانلا باجعإ ىلع اهب ذوحتسي تش عدو ليجب اهقيرط نع هبستكي ام ىلإ
 .ءاطعو ةوافح هنوعسويف

 ةرايزلاو جلا ةضي رف ءادأل ةريثكلا اهثعاوبو نييسلدنألا تالحر نع لصفلا ثدحتو
 تافلؤملا د : خويشلا نع ذخألاو قرشملا ىف ةفاقثلا زكارمب ماملإللو ,ةيوينلا
 ىف ةفلتخملا تارامإإلا تاعضاو لامشلا ىف ىراصنلا كلامم ىلإ ةرافسللو ,تازاجالاو
 ءارو ام ىلع ةجرفللو .مهتالحر ىف برغملا نيطالسو ةطانرغ ماكح هقفا رملو نمل هناا
 ممألا نم ةيئانلا رايدلا كلت ىف لوهجملا فاشتكاو انتوا ىقرشو ايسأ ىف ةيب رعلا دالبلا
 راغلبلا دالب ىلإ ىطانرغلا دماعج نا ةلحر تالحرلا كلت فرطأ ن نمو .نوكلا رهاوظو

 لامجو فصولا ةقدب زيمتتو ,ةيب رعلا نادلبلا ىف ريبج نبا ةلحرو ءايسورو ةبلاقصلاو
 :تدعلا: .لدمرملا -هفولسالاو درسا
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 ا ا ا ءاثرلا ءارعش
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